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A. TITEL

Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en 

Oekraïne, anderzijds (met bijlagen, protocollen, gezamenlijke 
verklaring en slotakten);

Brussel, 21 maart 2014 / 27 juni 2014

B. TEKST1)

Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en 

Oekraïne, anderzijds

Het Koninkrijk België,

de Republiek Bulgarije,

de Tsjechische Republiek,

het Koninkrijk Denemarken,

de Bondsrepubliek Duitsland,

de Republiek Estland,

Ierland,

de Helleense Republiek, 

1) De Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de 
Franse, de Griekse, de Kroatische, de Hongaarse, de Italiaanse, de Letse, de 
Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, 
de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische, de Zweedse en de 
Oekraïnse tekst zijn niet opgenomen.

De Bijlagen bij de Overeenkomst en bij Protocol I liggen ter inzage bij de afde-
ling Verdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

De tekst van de Overeenkomst, met bijlagen, protocollen, gezamenlijke verkla-
ring en slotakten, is tevens gepubliceerd in PbEU 2014 L 161, blz. 3-2137.

 JAARGANG Nr.



het Koninkrijk Spanje,

de Franse Republiek,

de Republiek Kroatië,

de Italiaanse Republiek,

de Republiek Cyprus,

de Republiek Letland,

de Republiek Litouwen,

het Groothertogdom Luxemburg,

Hongarije,

de Republiek Malta,

het Koninkrijk der Nederlanden,

de Republiek Oostenrijk,

de Republiek Polen,

de Portugese Republiek,

Roemenië,

de Republiek Slovenië,

de Slowaakse Republiek,

de Republiek Finland,

het Koninkrijk Zweden,

het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,

Partijen bij het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie, hierna „de lidstaten” 
genoemd,

de Europese Unie, hierna „de Unie” of „de EU” genoemd,

en

de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, hierna „EURATOM” 
genoemd

enerzijds, en

Oekraïne

anderzijds,

hierna gezamenlijk „de partijen” genoemd,
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Rekening houdend met de nauwe historische betrekkingen en de 
steeds nauwere banden tussen de partijen, en met hun wens om de 
betrekkingen nog uit te breiden en te versterken op ambitieuze en inno-
verende wijze;

Belang hechtend aan nauwe en duurzame betrekkingen op basis van 
gemeenschappelijke waarden als eerbiediging van de democratische 
beginselen, de rechtsstaat, goed bestuur, mensenrechten en fundamentele 
vrijheden, ook de rechten van personen die behoren tot nationale min-
derheden, niet-discriminatie van personen die behoren tot minderheden, 
respect voor diversiteit en menselijke waardigheid en gehechtheid aan de 
beginselen van de een vrijemarkteconomie, waardoor Oekraïne gemak-
kelijker kan deelnemen aan Europees beleid;

Zich ervan bewust dat Oekraïne als Europees land een gezamenlijke 
geschiedenis en gemeenschappelijke waarden deelt met de lidstaten van 
de Europese Unie en bereid is deze waarden te bevorderen;

Opmerkend dat Oekraïne belang hecht aan zijn Europese identiteit;

Rekening houdend met de krachtige steun van het volk in Oekraïne 
voor de Europese koers van het land;

Bevestigend dat de Europese Unie de Europese ambities van Oekra-
ïne erkent en de keuze voor Europa toejuicht, ook inzake de verbintenis 
om een duurzame democratie en een markteconomie uit te bouwen;

Erkennend dat de gemeenschappelijke waarden waarop de Europese 
Unie is gebouwd – democratie, eerbiediging van de mensenrechten en 
de fundamentele vrijheden en de rechtsstaat – ook essentiële elementen 
zijn van deze overeenkomst;

Erkennend dat de politieke associatie en de economische integratie 
van Oekraïne in de Europese Unie zullen afhangen van de vooruitgang 
bij de uitvoering van deze overeenkomst en de mate waarin Oekraïne 
kan zorgen dat de gemeenschappelijke waarden worden gerespecteerd, 
en van de vooruitgang bij de afstemming op de EU op politiek, econo-
misch en juridisch vlak;

Zich ertoe verbindend uitvoering te geven aan alle beginselen en 
bepalingen van het Handvest van de Verenigde Naties, de Organisatie 
voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), met name de Slot-
akte van Helsinki van 1975 van de Conferentie over veiligheid en 
samenwerking in Europa, de slotdocumenten van de conferenties van 
Madrid en Wenen van 1991 en 1992, het Handvest van Parijs voor een 
Nieuw Europa van 1990, de Universele Verklaring van de Rechten van 
de Mens van de Verenigde Naties van 1948 en het Europees Verdrag 
betreffende de bescherming van de rechten van de mens en de funda-
mentele vrijheden van 1950;
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Strevend naar meer internationale vrede en veiligheid, en zich inzet-
tend voor efficiënt multilateralisme en de vreedzame oplossing van con-
flicten, met name door nauw samen te werken binnen het kader van de 
Verenigde Naties (VN), de OVSE en de Raad van Europa;

Zich inzettend voor onafhankelijkheid, soevereiniteit, territoriale inte-
griteit en onschendbaarheid van de grenzen;

Strevend naar het nader tot elkaar brengen van standpunten inzake 
bilaterale, regionale en internationale vraagstukken van wederzijds be-
lang, rekening houdend met het gemeenschappelijk buitenlands en vei-
ligheidsbeleid (GBVB) van de Europese Unie, met inbegrip van het 
gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB);

Herinnerend aan de internationale verplichtingen van de partijen, tot 
de bestrijding van de verspreiding van massavernietigingswapens en de 
overbrengingsmiddelen daarvoor en tot samenwerking inzake ontwape-
ning en wapenbeheersing;

Strevend naar vorderingen in de hervormingen en het toenaderings-
proces van Oekraïne om zo bij te dragen tot de geleidelijke economische 
integratie en de verdieping van de politieke associatie;

Overtuigd van de noodzaak voor Oekraïne om de politieke, sociaal-
economische, juridische en institutionele heroveringen door te voeren 
die nodig zijn om deze overeenkomst efficiënt uit te voeren en bereid 
deze hervormingen in Oekraïne resoluut te ondersteunen;

Strevend naar economische integratie, onder meer met een diepe en 
brede vrijhandelsruimte (Deep and Comprehensive Free Trade Area – 
DCFTA) die integraal deel uitmaakt van deze overeenkomst, met inacht-
neming van de rechten en plichten die voortvloeien uit het lidmaatschap 
van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) van de partijen, en met een uit-
gebreide aanpassing van de regelgeving;

Erkennend dat een dergelijke diepe en brede vrijhandelsruimte in 
combinatie met het bredere proces van de aanpassing van de regelge-
ving, zal bijdragen tot verdere economische integratie in de interne 
markt van de Europese Unie, als beoogd in deze overeenkomst;

Zich inzettend voor de ontwikkeling van nieuw klimaat dat bevorder-
lijk is voor de economische relaties tussen de partijen en vooral ook voor 
de ontwikkeling van handel, investeringen en concurrentie, factoren die 
essentieel zijn voor de economische herstructurering en modernisering;

Zich inzettend voor meer samenwerking op energiegebied, op basis 
van het engagement van de partijen om het Verdrag tot oprichting van 
de Energiegemeenschap uit te voeren;

4160



Zich inzettend voor de continuïteit van de energievoorziening, de ver-
gemakkelijking van de ontwikkeling van geschikte infrastructuur, betere 
marktintegratie en aanpassing van de regelgeving aan kernaspecten van 
de Europese regelgeving, de stimulering van energie-efficiëntie en het 
gebruik van hernieuwbare energiebronnen, evenals het zorgen voor meer 
nucleaire veiligheid;

Zich inzettend voor meer dialoog – op basis van de fundamentele 
beginselen solidariteit, wederzijds vertrouwen, medeverantwoordelijk-
heid en partnerschap – en samenwerking inzake migratie, asiel en grens-
beheer, via een integrale aanpak met aandacht voor legale migratie en 
voor samenwerking bij het aanpakken van illegale migratie, mensenhan-
del en de doeltreffende uitvoering van de overnameovereenkomst;

Erkennend dat het van belang is op termijn een visumvrije regeling in 
te voeren voor de burgers van Oekraïne, mits aan alle voorwaarden voor 
een goed beheerde en veilige mobiliteit wordt voldaan;

Zich inzettend voor de bestrijding van georganiseerde misdaad en wit-
waspraktijken, tot het verminderen van de vraag naar en het aanbod van 
drugs en tot meer samenwerking bij terrorismebestrijding;

Zich inzettend voor meer samenwerking inzake milieubescherming en 
tot de beginselen van duurzame ontwikkeling en de groene economie;

Strevend naar meer contacten van mens tot mens;

Zich inzettend voor de bevordering van grensoverschrijdende en inter-
regionale samenwerking;

Strevend naar geleidelijke afstemming van de wetgeving van Oekra-
ïne op die van de Unie volgens de bepalingen van deze Overeenkomst 
en naar concrete uitvoering;

In aanmerking nemend dat deze Overeenkomst geen afbreuk zal doen 
aan de betrekkingen tussen de EU en Oekraïne en ruimte laat voor ver-
dere ontwikkelingen;

Bevestigend dat de bepalingen van deze overeenkomst die binnen het 
toepassingsgebied van deel III, titel V, van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie vallen, binden het Verenigd Koninkrijk 
en Ierland als afzonderlijke overeenkomstsluitende partijen, en niet als 
deel van de Europese Unie, totdat de Europese Unie tezamen met het 
Verenigd Koninkrijk en/of Ierland Oekraïne ervan in kennis heeft gesteld 
dat het Verenigd Koninkrijk en/of Ierland gebonden zijn als deel van de 
Europese Unie, overeenkomstig Protocol nr. 21 betreffende de positie 
van het Verenigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de ruimte van 
vrijheid, veiligheid en recht, dat aan het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie is gehecht. Indien het Verenigd Koninkrijk en/of 
Ierland niet langer gebonden zijn als deel van de Europese Unie over-
eenkomstig artikel 4 bis van Protocol nr. 21 of artikel 10 van Protocol 
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nr. 36 betreffende de overgangsbepalingen, die aan de Verdragen zijn 
gehecht, moet de Europese Unie tezamen met het Verenigd Koninkrijk 
en/of Ierland Oekraïne onmiddellijk in kennis stellen van iedere wijzi-
ging in hun positie; in dat geval blijven zij op persoonlijke titel gebon-
den door de bepalingen van de overeenkomst. Hetzelfde geldt voor 
Denemarken, overeenkomstig Protocol nr. 22 betreffende de positie van 
Denemarken, dat aan die verdragen is gehecht, 

zijn het volgende overeengekomen: 

Artikel 1

Doelstellingen

1. Er wordt een associatie tot stand gebracht tussen de Unie en haar 
lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds. 

2. Deze associatie heeft ten doel:
a. geleidelijke toenadering tussen de partijen te bewerkstelligen op 

basis van gemeenschappelijke waarden en nauwe en geprivilegieerde 
banden, en de associatie van Oekraïne met het EU-beleid en de deel-
name aan programma’s en agentschappen te vergroten; 

b. een passend kader voor een versterkte politieke dialoog tot stand 
te brengen over alle zaken van wederzijds belang; 

c. vrede en stabiliteit te bevorderen, bewaren en versterken, zowel op 
regionaal als op internationaal niveau, in overeenstemming met de be-
ginselen van het Handvest van de Verenigde Naties en van de Slotakte 
van Helsinki van 1975 van de Conferentie over veiligheid en samenwer-
king in Europa en met de doelstellingen van het Handvest van Parijs 
voor een Nieuw Europa van 1990; 

d. de voorwaarden te scheppen voor versterkte economische en han-
delsrelaties in het licht van de geleidelijke integratie van Oekraïne in de 
interne markt van de EU, onder meer door het opzetten van een diepe 
en brede vrijhandelsruimte als bepaald in titel IV (Handel en daarmee 
verband houdende aangelegenheden) van deze Overeenkomst, en de 
inspanningen van Oekraïne te ondersteunen om de overgang naar een 
goed functionerende markteconomie te voltooien, onder meer door de 
wetgeving geleidelijk af te stemmen op de EU-wetgeving; 

e. de samenwerking te versterken op het gebied van justitie, vrijheid 
en veiligheid, om zo de rechtsstaat en het respect voor de mensenrech-
ten en de fundamentele vrijheden te versterken; 

f. de voorwaarden te scheppen voor steeds nauwere samenwerking 
op andere gebieden van wederzijds belang. 
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TITEL I

ALGEMENE BEGINSELEN

Artikel 2

De eerbiediging van de democratische beginselen, de mensenrechten 
en de fundamentele vrijheden, inzonderheid als vastgelegd in de Slotakte 
van Helsinki van 1975 van de Conferentie over veiligheid en samenwer-
king in Europa en het Handvest van Parijs voor een Nieuw Europa van 
1990, alsmede de relevante mensenrechteninstrumenten, waaronder de 
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde 
Naties en het Europees Verdrag betreffende de bescherming van de rech-
ten van de mens en de fundamentele vrijheden, en het respect voor de 
rechtsstaat, vormen de grondslag van het binnenlands en buitenlands 
beleid van de partijen en zijn een essentieel onderdeel van het partner-
schap en van deze Overeenkomst. De bevordering van respect voor de 
beginselen van soevereiniteit en territoriale integriteit, onschendbaarheid 
van de grenzen en onafhankelijkheid, evenals de strijd tegen massaver-
nietigingswapens, daarmee samenhangende materialen en de overbren-
gingsmiddelen daarvoor, vormen essentiële elementen van deze 
Overeenkomst.

Artikel 3

De partijen erkennen dat de beginselen van een vrijemarkteconomie 
aan hun betrekkingen ten grondslag liggen. De rechtsstaat, goed bestuur, 
corruptiebestrijding, de strijd tegen de verschillende vormen van grens-
overschrijdende georganiseerde misdaad en terrorisme, de bevordering 
van duurzame ontwikkeling en efficiënt multilateralisme zijn van wezen-
lijk belang om de betrekkingen tussen de partijen uit te bouwen.

TITEL II

POLITIEKE DIALOOG EN HERVORMING, POLITIEKE 
INTEGRATIE, SAMENWERKING EN CONVERGENTIE OP HET 

VLAK VAN BUITENLANDS- EN VEILIGHEIDSBELEID

Artikel 4

Doelstellingen van de politieke dialoog

1. De politieke dialoog tussen de partijen over alle gebieden van 
wederzijds belang zal verder worden ontwikkeld en versterkt, als onder-
steuning voor de geleidelijke convergentie op het vlak van buitenlands 
beleid en veiligheid, zodat Oekraïne nog meer wordt betrokken bij de 
Europese ruimte van veiligheid. 
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2. De doelstellingen van de politieke dialoog zijn:
a. een diepere politieke associatie en meer convergentie en doeltref-

fendheid op het vlak van politiek en veiligheidsbeleid; 
b. meer internationale stabiliteit en veiligheid, op basis van efficiënt 

multilateralisme; 
c. meer samenwerking en dialoog tussen de partijen over interna-

tionale veiligheid en crisisbeheer, met name om wereldwijde en regio-
nale problemen en fundamentele bedreigingen aan te pakken; 

d. meer resultaatgerichte en praktische samenwerking tussen de par-
tijen om te komen tot vrede, veiligheid en stabiliteit op het Europese 
continent; 

e. meer respect voor de democratische beginselen, de rechtsstaat en 
goed bestuur, de mensenrechten en fundamentele vrijheden, ook de rech-
ten van personen die behoren tot nationale minderheden, niet-
discriminatie van personen die behoren tot minderheden en respect voor 
diversiteit, en consolidering van binnenlandse politieke hervormingen; 

f. verdere dialoog en meer samenwerking tussen de partijen op het 
vlak van veiligheid en defensie; 

g. bevordering van de beginselen van onafhankelijkheid, soevereini-
teit, territoriale integriteit en de onschendbaarheid van de grenzen. 

Artikel 5

Fora voor de politieke dialoog

1. De partijen voeren regelmatig een politieke dialoog op topbijeen-
komsten. 

2. Op het niveau van de ministers vindt een in overleg vast te stellen 
politieke dialoog plaats binnen de in artikel 460 van deze overeenkomst 
bedoelde Associatieraad en in het kader van regelmatige vergaderingen 
tussen vertegenwoordigers van de partijen op het niveau van de minis-
ters van Buitenlandse Zaken. 

3. De politieke dialoog wordt ook gevoerd in de volgende vormen:
a. regelmatige bijeenkomsten op het niveau van de directeuren poli-

tieke zaken, het politiek en veiligheidscomité en de deskundigen, ook 
over specifieke gebieden en kwesties, tussen vertegenwoordigers van de 
Europese Unie en van Oekraïne; 

b. optimaal en tijdig gebruik van alle diplomatieke en militaire kana-
len tussen de partijen, met inbegrip van passende contacten in derde lan-
den en binnen de Verenigde Naties, de OVSE en andere internationale 
fora; 

c. regelmatige bijeenkomsten zowel op het niveau van hoge ambte-
naren als op dat van deskundigen van de militaire instellingen van de 
partijen; 
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d. andere vormen, onder meer bijeenkomsten van deskundigen, die 
kunnen bijdragen tot een betere en duurzame dialoog. 

4. De partijen kunnen in onderlinge overeenstemming besluiten tot 
andere procedures en mechanismen voor politieke dialoog, waaronder 
buitengewone raadplegingen. 

5. Op parlementair niveau vindt de politieke dialoog plaats in het 
kader van het in artikel 467 bedoelde Parlementair Associatiecomité. 

Artikel 6

Dialoog en samenwerking inzake binnenlandse hervormingen

De partijen werken samen om te waarborgen dat hun binnenlands 
beleid gebaseerd wordt op de gemeenschappelijke beginselen van de 
partijen, met name stabiliteit en doeltreffendheid van de democratische 
instellingen en de rechtsstaat, en het respect voor de mensenrechten en 
de fundamentele vrijheden, in het bijzonder als bepaald in artikel 14 van 
deze Overeenkomst.

Artikel 7

Buitenlands en veiligheidsbeleid

1. De partijen intensiveren hun dialoog en samenwerking en onder-
steunen de geleidelijke convergentie op het vlak van buitenlands en vei-
ligheidsbeleid, met inbegrip van het gemeenschappelijk veiligheids- en 
defensiebeleid (GVDB), en besteden bijzondere aandacht aan conflict-
preventie en crisisbeheer, regionale stabiliteit, ontwapening, non-
proliferatie, wapenbeheersing en wapenuitvoercontrole en aan een betere 
dialoog over ruimtevaart, die van wederzijds belang is. Samenwerking 
wordt gebaseerd op gemeenschappelijke waarden en gezamenlijke be-
langen, is gericht op meer convergentie en doeltreffendheid van het 
beleid, en stimuleert de gezamenlijke beleidsplanning. De partijen ge-
bruiken hiervoor bilaterale, internationale en regionale fora. 

2. Oekraïne, de EU en de lidstaten bevestigen hun gehechtheid aan 
de beginselen van respect voor onafhankelijkheid, soevereiniteit, territo-
riale integriteit en onschendbaarheid van de grenzen als bepaald in het 
Handvest van de Verenigde Naties en in de Slotakte van Helsinki van 
1975 van de Conferentie over veiligheid en samenwerking in Europa, en 
dat zij deze beginselen ondersteunen in de bilaterale en multilaterale 
betrekkingen. 
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3. De partijen pakken de problemen die met betrekking tot deze 
beginselen rijzen, tijdig en op coherente wijze aan, op alle relevante 
niveaus van de politieke dialoog als bepaald in deze Overeenkomst, ook 
op ministerieel niveau. 

Artikel 8

Internationaal Strafhof

De partijen werken samen aan de bevordering van vrede en interna-
tionale gerechtigheid door het Statuut van Rome van het Internationaal 
Strafhof van 1998 en de bijhorende instrumenten te ratificeren en ten uit-
voer te leggen.

Artikel 9

Regionale stabiliteit

1. De partijen voeren hun gezamenlijke inspanningen op voor meer 
stabiliteit, veiligheid en democratische ontwikkeling in hun gemeen-
schappelijk nabuurschapsgebied, en in het bijzonder om samen te wer-
ken aan een vreedzame oplossing voor de regionale conflicten. 

2. Deze inspanningen verlopen volgen de gezamenlijke beginselen 
voor handhaving van internationale vrede en veiligheid als bepaald in 
het Handvest van de VN, de Slotakte van Helsinki van 1975 van de Con-
ferentie over veiligheid en samenwerking in Europa en andere relevante 
multilaterale documenten. 

Artikel 10

Conflictpreventie, crisisbeheer en militair-technische samenwerking

1. De partijen intensiveren de praktische samenwerking op het vlak 
van conflictpreventie en crisisbeheer, in het bijzonder met het oog op 
versterkte deelname van Oekraïne aan civiele en militaire operaties 
inzake crisisbeheer onder leiding van de EU en aan oefeningen en oplei-
dingen, ook die in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en 
defensiebeleid (GVDB). 

2. Samenwerking op dit gebied wordt gebaseerd op regelingen en 
afspraken tussen de EU en Oekraïne over raadpleging en samenwerking 
op het vlak van crisisbeheer. 
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3. De partijen onderzoeken mogelijke samenwerking op militair of 
technologisch vlak. Oekraïne en het Europees Defensieagentschap (EDA) 
onderhouden nauwe contacten over de verbetering van de militaire capa-
citeit, ook op technologisch vlak. 

Artikel 11

Non-proliferatie van massavernietigingswapens

1. De partijen zijn van oordeel dat de verspreiding van massavernie-
tigingswapens, daarmee samenhangende materialen en overbrengings-
middelen daarvoor, onder zowel staten als niet-statelijke actoren, een 
van de ernstigste bedreigingen voor de internationale stabiliteit en vei-
ligheid vormt. De partijen komen derhalve overeen samen te werken en 
een bijdrage te leveren aan de bestrijding van de proliferatie van massa-
vernietigingswapens, daarmee samenhangende materialen en de over-
brengingsmiddelen daarvoor, door de volledige naleving en de uitvoe-
ring op nationaal niveau van de verbintenissen die zij zijn aangegaan in 
het kader van de internationale verdragen en overeenkomsten op het 
gebied van ontwapening en non-proliferatie, alsmede van hun andere 
internationale verplichtingen op dat gebied. De partijen komen overeen 
dat deze bepaling een essentieel element van deze overeenkomst vormt. 

2. De partijen komen bovendien overeen samen te werken en bij te 
dragen aan de strijd tegen massavernietigingswapens, daarmee samen-
hangende materialen en de overbrengingsmiddelen daarvoor:

a. door maatregelen te nemen, gericht op de ondertekening of de rati-
ficatie van alle andere internationale instrumenten ter zake, of, in voor-
komend geval, op aansluiting daarbij, en op de volledige tenuitvoerleg-
ging daarvan; 

b. door verdere verbeteringen aan het systeem van nationale export-
controles, voor een efficiënte controle op de uitvoer en doorvoer van 
goederen die betrekking hebben op massavernietigingswapens, met in-
begrip van een controle op eindgebruik als massavernietigingswapen 
van technologieën voor tweeërlei gebruik, alsmede effectieve sancties op 
overtreding van de exportcontroles. 

3. De partijen stellen een regelmatige politieke dialoog in ter begelei-
ding en consolidatie van deze elementen. 

Artikel 12

Ontwapening, wapenbeheersing, wapenuitvoercontrole en de strijd 
tegen illegale wapenhandel

De partijen ontwikkelen hun samenwerking op het vlak van ontwape-
ning, ook inzake de vermindering van hun voorraad overtollige hand-
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vuurwapens en lichte wapen en inzake de gevolgen voor de bevolking 
en voor het milieu van niet ontploft achtergelaten materieel als bedoeld 
in titel V, hoofdstuk 6 (Milieu) van deze overeenkomst. Samenwerking 
inzake ontwapening omvat ook wapenbeheersing, wapenuitvoercontrole 
en de strijd tegen illegale wapenhandel, met inbegrip van handvuurwa-
pens en lichte wapens. De partijen bevorderen de universele onderschrij-
ving en naleving van de relevante internationale instrumenten en streven 
naar efficiëntie, ook door de tenuitvoerlegging van de relevante resolu-
ties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

Artikel 13

Bestrijding van terrorisme

De partijen komen overeen samen te werken op bilateraal, regionaal 
en internationaal niveau om terrorisme te voorkomen en te bestrijden, in 
overeenstemming met het internationale recht, de internationale mensen-
rechten, het vluchtelingenrecht en het humanitair recht.

TITEL III

JUSTITIE, VRIJHEID EN VEILIGHEID

Artikel 14

De rechtsstaat, respect voor de mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden

Bij de samenwerking op het gebied van justitie, vrijheid en veiligheid 
schenken de partijen bijzondere aandacht aan de consolidering van de 
rechtsstaat en institutionele versterking op alle niveaus, bij de overheid 
in het algemeen en bij politie en justitie in het bijzonder. De samenwer-
king is er met name op gericht het justitiële apparaat te versterken, de 
doeltreffendheid ervan te verbeteren, de onafhankelijkheid en onpartij-
digheid te waarborgen en corruptie te bestrijden. Respect voor de men-
senrechten en de fundamentele vrijheden is de leidraad voor alle samen-
werking inzake justitie, vrijheid en veiligheid.

Artikel 15

Bescherming van persoonsgegevens

De partijen komen overeen samen te werken om de bescherming van 
persoonsgegevens op gepaste wijze te waarborgen, in overeenstemming 
met de hoogste Europese en internationale normen, met inbegrip van de 
relevante instrumenten van de Raad van Europa. De samenwerking 
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inzake de bescherming van persoonsgegevens kan onder meer de uitwis-
seling van informatie en deskundigen inhouden.

Artikel 16

Migratie, asiel en grensbeheer

1. De partijen herbevestigen het belang van het gezamenlijk beheer 
van migratiestromen tussen hun grondgebieden en verdiepen de brede 
dialoog over alle kwesties in verband met migratie, waaronder illegale 
migratie, vluchtelingenstromen, mensensmokkel en mensenhandel; het 
thema migratie moet worden geïntegreerd in de nationale strategieën 
voor economische en sociale ontwikkeling van de gebieden van her-
komst van de migranten. Deze dialoog is gebaseerd op de fundamentele 
beginselen van solidariteit, wederzijds vertrouwen, medeverantwoorde-
lijkheid en partnerschap. 

2. Overeenkomstig de desbetreffende EU- en nationale wetgeving is 
de samenwerking in het bijzonder gericht op:

a. de grondoorzaken van migratie, waarbij actief wordt gezocht naar 
samenwerkingsmogelijkheden met derde landen en op internationale 
fora; 

b. de gezamenlijke opzet van een doelmatige en preventieve aanpak 
van illegale migratie, smokkel van migranten en mensenhandel, alsmede 
de vraag hoe netwerken en criminele organisaties van handelaars en 
smokkelaars kunnen worden bestreden en de slachtoffers van deze prak-
tijken kunnen worden beschermd; 

c. de ontwikkeling van een uitgebreide dialoog over migratie en in 
het bijzonder over aspecten van de praktische tenuitvoerlegging van het 
verdrag van Genève van 1951 inzake de status van vluchtelingen en het 
Protocol inzake de status van vluchtelingen van 1967 en andere rele-
vante internationale instrumenten, evenals het respect voor het beginsel 
van non-refoulement; 

d. de toelatingscriteria, de rechten en de status van toegelaten perso-
nen, en de eerlijke behandeling en integratie van legale buitenlandse 
ingezetenen; 

e. de verdere ontwikkeling van operationele maatregelen inzake grens-
beheer;

i. samenwerking inzake grensbeheer houdt onder meer in: oplei-
ding, uitwisseling van goede praktijken, ook over technologi-
sche aspecten, uitwisseling van informatie in overeenstemming 
met de geldende regels en, waar nodig, uitwisseling van verbin-
dingsofficieren; 

ii. inspanningen van de partijen op dit gebied zijn gericht op de 
efficiënte tenuitvoerlegging van het beginsel van geïntegreerd 
grensbeheer; 

f. betere beveiliging van documenten; 
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g. de ontwikkeling van een efficiënt terugkeerbeleid, ook de regionale 
aspecten ervan; en 

h. de uitwisseling van standpunten over informele werkgelegenheid 
voor migranten. 

Artikel 17

Behandeling van werknemers

1. Met inachtneming van de in de lidstaten en in de EU geldende wet-
ten, voorwaarden en bepalingen, worden werknemers die onderdaan zijn 
van Oekraïne en legaal op het grondgebied van een lidstaat werkzaam 
zijn, wat arbeidsvoorwaarden, salaris en ontslagregeling betreft, niet 
gediscrimineerd op grond van hun nationaliteit. 

2. Onverminderd de in Oekraïne geldende wettelijke regelingen, voor-
waarden en procedures, behandelt Oekraïne ook onderdanen van een lid-
staat die legaal op het grondgebied van Oekraïne werkzaam zijn, op de 
wijze zoals bepaald in lid 1 van dit artikel. 

Artikel 18

Mobiliteit van werknemers

1. Rekening houdend met de arbeidsmarktsituatie in de lidstaten, hun 
wetgeving en de voorschriften die in de lidstaten en in de EU gelden op 
het gebied van de mobiliteit van werknemers:

a. dienen de door de lidstaten in het kader van bilaterale overeenkom-
sten verleende werkgelegenheidsmogelijkheden voor Oekraïense werk-
nemers behouden te blijven en zo mogelijk te worden verbeterd; 

b. dienen de overige lidstaten de mogelijkheid van het sluiten van 
soortgelijke overeenkomsten te overwegen. 

2. De Associatieraad onderzoekt of op andere gebieden gunstiger 
regelingen tot stand kunnen worden gebracht, zoals bijvoorbeeld toe-
gang tot beroepsopleiding, overeenkomstig de in de lidstaten en in de 
EU geldende wettelijke regelingen, voorwaarden en procedures en met 
inachtneming van de arbeidsmarktsituatie in de lidstaten en de EU. 

Artikel 19

Verkeer van personen

1. De partijen zorgen voor de volledige tenuitvoerlegging van
a. de Overnameovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en 

Oekraïne van 18 juni 2007 (via het Gemengd Comité overname dat 
wordt opgericht bij artikel 15 van de overeenkomst); 
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b. de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne 
inzake de versoepeling van de afgifte van visa van 18 juni 2007 (via het 
Gemengd Comité voor het beheer van de overeenkomst dat wordt opge-
richt bij artikel 12 van de overeenkomst); 

2. De partijen streven naar meer mobiliteit van burgers en vooruit-
gang met de visumdialoog. 

3. De partijen blijven geleidelijk evolueren in de richting van een op 
termijn visumvrije regeling, mits aan alle voorwaarden voor een goed 
beheerde en veilige mobiliteit wordt voldaan, als bepaald in het uit twee 
fasen bestaande actieplan voor visumliberalisering dat tijdens de top tus-
sen de EU en Oekraïne van 22 november 2010 werd gepresenteerd. 

Artikel 20

Witwassen van geld en terrorismefinanciering

De partijen werken samen om witwassen van geld en terrorismefinan-
ciering te voorkomen en te bestrijden. Hiertoe voeren de partijen hun 
bilaterale en internationale samenwerking op dit gebied nog op, ook op 
operationeel vlak. De partijen zorgen voor de tenuitvoerlegging van de 
relevante internationale normen, met name die van de Financial Action 
Task Force (FATF) en normen die gelijkwaardig zijn aan die van de 
Unie.

Artikel 21

Samenwerking bij de bestrijding van drugs, voorlopers ervan en 
psychotrope stoffen

1. De partijen werken samen op het gebied van illegale drugs, op 
basis van gezamenlijk afgesproken principes overeenkomstig de rele-
vante internationale verdragen, alsmede de politieke verklaring en de 
speciale verklaring inzake richtsnoeren om de vraag naar drugs te ver-
minderen, die zijn aangenomen door de twintigste speciale zitting inzake 
drugs van juni 1998 van de Algemene Vergadering van de Verenigde 
Naties. 

2. Deze samenwerking is gericht op de bestrijding van illegale drugs, 
het beperken van het aanbod aan, de handel in en de vraag naar illegale 
drugs, waarbij de gevolgen voor de gezondheid en de maatschappelijke 
consequenties van drugsgebruik worden aangepakt. Zij is tevens gericht 
op het doeltreffender voorkomen dat chemische stoffen onrechtmatig 
worden gebruikt voor de illegale productie van drugs en psychotrope 
stoffen. 
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3. De partijen gebruiken de samenwerkingsmethodes die nodig zijn 
om deze doelstellingen te bereiken met het oog op een integrale en even-
wichtige aanpak. 

Artikel 22

Bestrijding van misdaad en corruptie

1. De partijen werken samen bij de voorkoming en bestrijding van al 
dan niet georganiseerde criminele en illegale activiteiten. 

2. De samenwerking betreft onder meer:
a. smokkel van en handel in mensen, wapens en drugs; 
b. illegale handel in goederen, 
c. economische criminaliteit, ook inzake belastingen; 
d. corruptie, zowel in de openbare als in de particuliere sector; 
e. vervalsing van documenten; 
f. computercriminaliteit. 

3. De partijen verbeteren daarom de bilaterale, regionale en interna-
tionale samenwerking, ook met Europol. De partijen ontwikkelen ook 
hun samenwerking op vlakken als:

a. de uitwisseling van goede werkmethoden, ook op het vlak van 
onderzoekstechnieken en misdaadonderzoek; 

b. de uitwisseling van informatie volgens de geldende regels; 
c. capaciteitsopbouw, met inbegrip van opleiding en indien nodig per-

soneelsuitwisseling; 
d. slachtoffer- en getuigenbescherming. 

4. De partijen verbinden zich tot de effectieve tenuitvoerlegging van 
het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschrijdende geor-
ganiseerde misdaad van 2000 en de drie protocollen daarbij, het Verdrag 
van de Verenigde Naties tegen corruptie van 2003 en andere relevante 
internationale instrumenten. 

Artikel 23

Bestrijding van terrorisme

1. De partijen komen overeen samen te werken aan preventie en 
bestrijding van terroristische daden in overeenstemming met het interna-
tionaal recht, het internationaal recht inzake de mensenrechten, het 
vluchtelingenrecht en het humanitair recht, en de respectievelijke wet- 
en regelgeving van de partijen. De partijen komen met name overeen 
samen te werken op basis van de volledige tenuitvoerlegging van reso-
lutie 1373 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 2001, de 
mondiale strategie voor terrorismebestrijding van de Verenigde Naties 
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van 2006 en andere relevante resoluties van de Verenigde Naties, inter-
nationale afspraken en instrumenten. 

2. Zij doen dit in het bijzonder door het uitwisselen van:
a. informatie over terroristische groeperingen en de hen ondersteu-

nende netwerken; 
b. ervaringen en informatie over terroristische tendensen en over mid-

delen en methodes om terrorisme te bestrijden, ook op het gebied van 
techniek en opleiding; 

c. ervaringen met betrekking tot de voorkoming van terrorisme. 
Alle uitwisseling van informatie vindt plaats in overeenstemming met 

het internationale en het nationale recht. 

Artikel 24

Juridische samenwerking

1. De partijen komen overeen de juridische samenwerking in burger-
lijke en strafzaken verder te ontwikkelen, daarbij ten volle gebruik te 
maken van de geschikte internationale en bilaterale instrumenten en zich 
te baseren op de beginselen van rechtszekerheid en het recht op een eer-
lijk proces. 

2. De partijen komen overeen juridische samenwerking tussen de EU 
en Oekraïne in burgerlijke zaken te vergemakkelijken op basis van de 
toepasselijke multilaterale rechtsinstrumenten, met name de verdragen 
van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht op het ge-
bied van internationale juridische samenwerking en procesvoering als-
mede de bescherming van kinderen. 

3. Wat de juridische samenwerking in strafzaken betreft, streven de 
partijen naar verbetering van de regeling inzake wederzijdse juridische 
bijstand en uitlevering. Waar nodig impliceert dit de toetreding tot en 
uitvoering van de relevante internationale instrumenten van de Ver-
enigde Naties en de Raad van Europa, en het Statuut van Rome van het 
Internationaal Strafhof van 1998 als vermeld in artikel 8 van deze over-
eenkomst, en nauwere samenwerking met Eurojust. 
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TITEL IV

HANDEL EN DAARMEE VERBAND HOUDENDE 
AANGELEGENHEDEN

HOOFDSTUK 1

NATIONALE BEHANDELING EN MARKTTOEGANG VOOR GOEDEREN

AFDELING 1 

GEMEENSCHAPPEL'KE BEPALINGEN

Artikel 25

Doel

Gedurende een overgangsperiode van maximaal 10 jaar die aanvangt 
bij de inwerkingtreding van deze overeenkomst1), stellen de partijen 
geleidelijk een vrijhandelszone in, overeenkomstig het bepaalde in deze 
overeenkomst en in overeenstemming met artikel XXIV van de Alge-
mene Overeenkomst betreffende tarieven en handel 1994, hierna de 
„GATT 1994” genoemd.

Artikel 26

Toepassingsgebied en betrokken producten

1. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de handel 
in goederen2) van oorsprong uit de grondgebieden van de partijen. 

2. Voor de toepassing van dit hoofdstuk worden als „van oorsprong” 
beschouwd de goederen die voldoen aan de oorsprongsregels in proto-
col I bij deze overeenkomst (betreffende de definitie van het begrip „pro-
ducten van oorsprong” en methoden van administratieve samenwer-
king). 

 

1) Tenzij in de bijlagen I en II bij deze overeenkomst anders is bepaald.
2) In deze overeenkomst wordt onder goederen verstaan producten als bedoeld 

in de GATT 1994, tenzij in deze overeenkomst anders is bepaald.
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AFDELING 2 

AFSCHAFFING VAN DOUANERECHTEN, VERGOEDINGEN EN ANDERE 
HEFFINGEN

Artikel 27

Definitie van douanerechten

Voor de toepassing van dit hoofdstuk worden onder „douanerechten” 
verstaan alle rechten en heffingen ter zake van of in verband met de 
invoer of uitvoer van goederen, met inbegrip van alle aanvullende belas-
tingen of heffingen ter zake van of in verband met dergelijke invoer of 
uitvoer. Onder „douanerechten” worden niet verstaan:

a. heffingen gelijkwaardig aan interne belastingen die overeenkom-
stig artikel 32 van deze overeenkomst worden opgelegd; 

b. rechten die overeenkomstig hoofdstuk 2 (Handelsmaatregelen) van 
titel IV van deze overeenkomst worden opgelegd; 

c. vergoedingen en andere heffingen die in overeenstemming met 
artikel 33 van deze overeenkomst worden opgelegd. 

Artikel 28

Indeling van goederen

De indeling van goederen in het handelsverkeer tussen de partijen 
geschiedt overeenkomstig de respectieve tariefnomenclatuur van elk van 
beide partijen, in overeenstemming met het geharmoniseerde systeem, 
hierna „GS” genoemd, dat is ingesteld bij het Internationaal Verdrag 
betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de 
codering van goederen van 1983, en latere wijzigingen daarvan.

Artikel 29

Afschaffıng van invoerrechten

1. Elk van beide partijen komt tot verlaging of afschaffing van de 
douanerechten op goederen van oorsprong uit de andere partij in over-
eenstemming met de lijsten die zijn opgenomen in bijlage I-A bij deze 
overeenkomst, hierna „lijsten” genoemd.

Onverminderd de eerste alinea schaft Oekraïne voor oude kleren en 
dergelijke artikelen, bedoeld bij post 6309 00 00 van het douanewetboek 
van Oekraïne, de douanerechten bij invoer af in overeenstemming met 
de voorwaarden die zijn opgenomen in bijlage I-B bij deze overeen-
komst. 
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2. Voor elk goed is het basisdouanerecht waarop ingevolge lid 1 van 
dit artikel de achtereenvolgende verlagingen moeten worden toegepast, 
het recht dat in bijlage I bij deze overeenkomst is vermeld. 

3. Indien een partij na de inwerkingtreding van deze overeenkomst op 
enig tijdstip het door haar toegepaste meestbegunstigingsrecht verlaagt, 
dan geldt dat recht als basisrecht indien en zolang het lager is dan het 
overeenkomstig haar lijst berekende douanerecht. 

4. Vijf jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst overleg-
gen de partijen, indien een van hen daarom verzoekt, om te bezien of 
douanerechten ter zake van handel tussen hen versneld en in ruimere 
mate kunnen worden afgeschaft. Wanneer het Associatiecomité in han-
delsbezetting zoals bedoeld in artikel 465 van deze overeenkomst, hierna 
„Handelscomité” genoemd, bijeenkomt en besluit de douanerechten op 
een goed versneld te verlagen of af te schaffen, komt dat besluit in de 
plaats van de douanerechten of afbouwcategorieën die voor dat goed 
overeenkomstig hun lijsten zijn vastgesteld. 

Artikel 30

Status-quo

Geen van de partijen mag bestaande douanerechten verhogen of 
nieuwe douanerechten vaststellen op een goed van oorsprong uit het 
grondgebied van de andere partij. Dit sluit niet uit dat elk van beide 
partijen:

a. een douanerecht na een eenzijdige verlaging kan verhogen tot het 
in haar lijst vastgelegde niveau; of 

b. een douanerecht kan handhaven of verhogen als toegestaan door 
het Orgaan voor Geschillenbeslechting van de Wereldhandelsorganisatie, 
hierna „WTO” genoemd. 

Artikel 31

Uitvoerrechten

1. De partijen stellen geen douanerechten, belastingen of andere maat-
regelen van gelijke werking in en handhaven deze evenmin, ter zake van 
of in verband met de uitvoer van goederen naar elkaars grondgebied. 

2. Door Oekraïne toegepaste bestaande douanerechten of maatregelen 
van gelijke werking, zoals vermeld in bijlage I-C bij deze overeenkomst, 
worden gedurende een overgangsperiode uitgefaseerd in overeenstem-
ming met de lijst in bijlage I-C. Ingeval van een actualisering van het 
douanewetboek van Oekraïne blijven aangegane verplichtingen in het 
kader van de lijst in bijlage I-C van kracht, op basis van overeenstem-
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ming van de beschrijving van de goederen. Oekraïne kan vrijwarings-
maatregelen instellen wat uitvoerrechten betreft, zoals aangegeven in 
bijlage I-D. Dergelijke vrijwaringsmaatregelen vervallen aan het einde 
van de voor het desbetreffende goed in bijlage I-D aangegeven periode. 

Artikel 32

Uitvoersubsidies en maatregelen van gelijke werking

1. Na de inwerkingtreding van deze overeenkomst zal geen der par-
tijen uitvoersubsidies of andere maatregelen van gelijke werking ten 
aanzien van voor het grondgebied van de andere partij bestemde land-
bouwproducten handhaven, invoeren of opnieuw invoeren. 

2. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder „uitvoersubsidies” 
hetzelfde verstaan als in artikel 1, onder e, van de Overeenkomst inzake 
de landbouw, die is opgenomen in bijlage IA bij de WTO-overeenkomst, 
hierna „Landbouwovereenkomst” genoemd, met inbegrip van alle wijzi-
gingen van dat artikel van die overeenkomst. 

Artikel 33

Vergoedingen en andere heffıngen

Elk van beide partijen draagt er in overeenstemming met artikel VIII 
van de GATT 1994 en de aantekeningen erop zorg voor dat alle vergoe-
dingen en heffingen van welke aard ook - niet zijnde douanerechten of 
andere maatregelen als bedoeld in artikel 27 van deze overeenkomst - 
ter zake van of in verband met de invoer of de uitvoer van goederen 
worden beperkt tot, bij benadering, de kosten van de verleende diensten, 
en geen indirecte bescherming van interne goederen of een belasting op 
de invoer of de uitvoer voor fiscale doeleinden vormen.

AFDELING 3 

NIET-TARIFAIRE MAATREGELEN

Artikel 34

Nationale behandeling

Elk van beide partijen behandelt de goederen van de andere partij als 
nationale goederen, in overeenstemming met artikel III van de GATT 
1994, met inbegrip van de aantekeningen erop. Hiertoe worden artikel 
III van de GATT 1994 en de aantekeningen erop in deze overeenkomst 
opgenomen en maken zij hier integraal deel van uit.
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Artikel 35

Invoer- en uitvoerbeperkingen

Geen van beide partijen mag verboden, beperkingen of maatregelen 
van gelijke werking invoeren of handhaven ter zake van de invoer van 
een goed uit de andere partij of van de uitvoer of verkoop ten uitvoer 
van een goed dat voor het grondgebied van de andere partij is bestemd, 
tenzij in deze overeenkomst anders is bepaald of zulks in overeenstem-
ming met artikel XI van de GATT 1994 en de aantekeningen erop is. 
Hiertoe worden artikel XI van de GATT 1994 en de aantekeningen erop 
in deze overeenkomst opgenomen en maken zij hier integraal deel van 
uit.

AFDELING 4 

SPECIFIEKE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT GOEDEREN

Artikel 36

Algemene uitzonderingen

Geen enkele bepaling in deze overeenkomst wordt uitgelegd als belet-
sel voor de goedkeuring of handhaving door een partij van maatregelen 
overeenkomstig de artikelen XX en XXI van de GATT 1994 en de aan-
tekeningen erop, die hierbij in deze overeenkomst worden opgenomen 
en daarvan integraal deel uitmaken.

AFDELING 5 

ADMINISTRATIEVE SAMENWERKING EN COÖRDINATIE MET ANDERE LANDEN

Artikel 37

Bijzondere bepalingen inzake administratieve samenwerking

1. De partijen zijn het erover eens dat administratieve samenwerking 
van essentieel belang is voor de tenuitvoerlegging van en de controle op 
de preferentiële tariefbehandeling die op grond van dit hoofdstuk wordt 
verleend, en zij benadrukken dat zij gebonden zijn om onregelmatighe-
den en fraude te bestrijden op het gebied van douaneaangelegenheden 
betreffende de invoer, uitvoer of doorvoer van goederen en de plaatsing 
daarvan onder andere douaneregelingen of -procedures, met inbegrip 
van verbods-, beperkings- en controlemaatregelen. 

2. Wanneer een partij op basis van objectieve gedocumenteerde infor-
matie tot de bevinding komt dat geen administratieve medewerking is 
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verleend en/of dat zich onregelmatigheden of fraude binnen het kader 
van dit hoofdstuk vanuit de andere partij hebben voorgedaan, kan de 
betrokken partij de desbetreffende preferentiële behandeling ten aanzien 
van het betrokken product of de betrokken producten in overeenstem-
ming met dit artikel tijdelijk schorsen. 

3. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder het niet verlenen 
van administratieve medewerking bij het onderzoek naar onregelmatig-
heden of fraude in douaneaangelegenheden onder meer verstaan:

a. het herhaaldelijk niet nakomen van de verplichting om de oor-
sprongsstatus van het betrokken product of de betrokken producten te 
controleren; 

b. het herhaaldelijk weigeren een controle achteraf van het bewijs van 
oorsprong uit te voeren en/of de resultaten daarvan mede te delen, of 
onredelijke vertraging daarbij; 

c. het herhaaldelijk weigeren van toestemming voor missies in het 
kader van de administratieve samenwerking ter controle van de echtheid 
van documenten of de juistheid van gegevens die van belang zijn voor 
het verlenen van de desbetreffende preferentiële behandeling, of onrede-
lijke vertraging bij het verlenen van toestemming. 

Voor de toepassing van dit artikel kunnen onregelmatigheden of fraude 
onder meer worden vastgesteld wanneer de invoer van goederen snel 
stijgt, zonder dat daarvoor een bevredigende verklaring is, die invoer de 
gebruikelijke productie- en uitvoercapaciteit van de andere partij te 
boven gaat, en de stijging in verband kan worden gebracht met objec-
tieve informatie betreffende onregelmatigheden of fraude. 

4. Voor een tijdelijke schorsing moet aan de volgende voorwaarden 
zijn voldaan:

a. de partij die op grond van objectieve informatie tot de bevinding 
is gekomen dat geen administratieve medewerking is verleend en/of dat 
zich onregelmatigheden of fraude vanuit de andere partij hebben voor-
gedaan, stelt het Handelscomité onverwijld in kennis van zijn bevindin-
gen en van de objectieve informatie, en treedt op basis van alle relevante 
informatie en objectief vastgestelde bevindingen binnen het Handelsco-
mité in overleg om een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te 
vinden. Gedurende de hierboven bedoelde overlegperiode wordt aan het 
betrokken product of aan de betrokken producten de preferentiële behan-
deling toegekend; 

b. wanneer de partijen zoals hierboven beschreven binnen het onder 
a) bedoelde Handelscomité in overleg zijn getreden en niet binnen drie 
maanden na de eerste bijeenkomst van het Handelscomité tot overeen-
stemming over een aanvaardbare oplossing zijn gekomen, kan de betrok-
ken partij de preferentiële behandeling voor het betrokken product of de 
betrokken producten tijdelijk schorsen. Het Handelscomité wordt van 
deze tijdelijke schorsing onverwijld in kennis gesteld; 
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c. tijdelijke schorsingen op grond van dit artikel blijven beperkt tot 
wat nodig is om de financiële belangen van de betrokken partij te 
beschermen. Geen tijdelijke schorsing duurt langer dan zes maanden. 
Een tijdelijke schorsing kan echter worden hernieuwd. Tijdelijke schor-
singen worden onmiddellijk na goedkeuring ervan ter kennis gebracht 
van het Handelscomité. Binnen het Handelscomité vindt hierover perio-
diek overleg plaats, met name met het oog op beëindiging van de schor-
singen zodra de voorwaarden voor toepassing ervan niet meer aanwezig 
zijn. 

5. Tegelijk met de kennisgeving aan het Handelscomité overeenkom-
stig lid 4, onder a), van dit artikel publiceert de betrokken partij in haar 
bronnen voor officiële bekendmakingen een bericht aan de importeurs. 
In dit bericht wordt aangegeven dat zij voor het betrokken product op 
grond van objectieve informatie tot de bevinding is gekomen dat geen 
administratieve medewerking is verleend en/of dat er sprake is van onre-
gelmatigheden of fraude. 

Artikel 38

Handelwijze bij administratieve fouten

Indien de bevoegde autoriteiten bij het beheer van de preferentiële uit-
voerregelingen een fout hebben gemaakt, met name bij de toepassing 
van de bepalingen van het protocol bij deze overeenkomst betreffende 
de definitie van het begrip „producten van oorsprong” en de methoden 
van administratieve samenwerking, en deze fout gevolgen heeft voor de 
invoerrechten, kan de partij die met deze gevolgen wordt geconfron-
teerd, het Handelscomité verzoeken na te gaan of passende maatregelen 
kunnen worden genomen om de situatie te herstellen.

Artikel 39

Overeenkomsten met derde landen

1. Deze overeenkomst belet niet de handhaving of oprichting dan wel 
invoering van douane-unies, vrijhandelsgebieden of regelingen betref-
fende grensverkeer, tenzij hierdoor de in deze overeenkomst neergelegde 
handelsregelingen worden ondermijnd. 

2. De partijen voeren in het Handelscomité overleg over overeenkom-
sten waarbij douane-unies of vrijhandelsgebieden worden opgericht dan 
wel regelingen betreffende grensverkeer worden ingevoerd, alsmede des-
gevraagd over andere belangrijke aangelegenheden met betrekking tot 
hun respectieve handelsbeleid jegens derde landen. Dergelijk overleg zal 
in het bijzonder plaatsvinden ingeval een derde land tot de Europese 
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Unie toetreedt, opdat wordt gewaarborgd dat rekening wordt gehouden 
met de wederzijdse belangen van de EU-partij en Oekraïne zoals weer-
gegeven in deze overeenkomst. 

HOOFDSTUK 2

HANDELSMAATREGELEN

AFDELING 1 

ALGEMENE VRIJWARINGSMAATREGELEN

Artikel 40

Algemene bepalingen

1. De partijen bevestigen hun rechten en verplichtingen ingevolge 
artikel XIX van de GATT 1994 en de Overeenkomst inzake vrijwarings-
maatregelen als opgenomen in bijlage 1A bij de WTO-overeenkomst, 
hierna „Overeenkomst inzake vrijwaringsmaatregelen” genoemd. De 
EU-partij behoudt haar rechten en verplichtingen ingevolge artikel 5 van 
de Overeenkomst inzake de landbouw als opgenomen in bijlage 1A bij 
de WTO-overeenkomst, hierna „Landbouwovereenkomst” genoemd, be-
halve voor de handel in landbouwproducten die ingevolge deze overeen-
komst voorwerp van een preferentiële behandeling zijn. 

2. De preferentiële oorsprongsregels van hoofdstuk 1 (Nationale be-
handeling en markttoegang voor goederen) van titel IV van deze over-
eenkomst zijn niet van toepassing op deze afdeling. 

Artikel 41

Transparantie

1. De partij die een vrijwaringsonderzoek opent, stelt de andere par-
tij, indien deze laatste daarbij een aanmerkelijk economisch belang 
heeft, van die opening in kennis door haar een officiële kennisgeving te 
sturen. 

2. Voor de toepassing van dit artikel wordt een partij geacht aanmer-
kelijk economisch belang te hebben wanneer zij, uitgedrukt in absoluut 
volume of waarde, in de drie voorgaande jaren tot de vijf grootste leve-
ranciers van het ingevoerde product behoorde. 

3. Onverminderd artikel 40 van deze overeenkomst en onverminderd 
artikel 3.2 van de Overeenkomst inzake vrijwaringsmaatregelen, geeft 
de partij die een vrijwaringsonderzoek opent en voornemens is vrijwa-
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ringsmaatregelen te treffen, op verzoek van de andere partij onmiddel-
lijk ad hoc schriftelijk kennis van alle relevante informatie die tot de 
opening van het vrijwaringsonderzoek en de instelling van vrijwarings-
maatregelen heeft geleid, alsmede, voor zover relevant, van de voorlo-
pige en de definitieve bevindingen van dat onderzoek, en biedt zij de 
andere partij de mogelijkheid tot het voeren van overleg. 

Artikel 42

Toepassing van maatregelen

1. Indien vrijwaringsmaatregelen worden ingesteld, streven de par-
tijen ernaar deze op zodanige wijze in te stellen dat daardoor hun bila-
terale handel zo min mogelijk wordt beïnvloed. 

2. Voor de toepassing van lid 1 van dit artikel en indien een partij van 
mening is dat aan de wettelijke vereisten voor de instelling van defini-
tieve vrijwaringsmaatregelen is voldaan, geeft de partij die voornemens 
is dergelijke maatregelen in te stellen, daarvan kennis aan de andere par-
tij en biedt zij deze de mogelijkheid tot het voeren van bilateraal over-
leg. Indien binnen dertig dagen na de kennisgeving geen aanvaardbare 
oplossing is gevonden, kan de partij van invoer passende maatregelen 
nemen om het probleem op te lossen. 

Artikel 43

Ontwikkelingsland

Voor zover Oekraïne voor de toepassing van artikel 9 van de Over-
eenkomst inzake vrijwaringsmaatregelen als ontwikkelingsland3) kan 
worden aangemerkt, kan de EU-partij, voor zover aan de voorwaarden 
van artikel 9 van die Overeenkomst wordt voldaan, geen vrijwarings-
maatregelen ten aanzien van Oekraïne toepassen.

 

3) Voor de toepassing van dit artikel wordt bij de vaststelling of het om een 
ontwikkelingsland gaat, acht geslagen op de lijsten die worden opgesteld door 
internationale organisaties als de Wereldbank, de Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (hierna „OESO” genoemd) of het Internationale 
Monetaire Fonds (hierna „IMF” genoemd), enz.
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AFDELING 2 

VRIJWARINGSMAATREGELEN TEN AANZIEN VAN PERSONENAUTO’S

Artikel 44

Vrijwaringsmaatregelen ten aanzien van personenauto’s

1. Oekraïne kan in overeenstemming met de bepalingen van deze 
afdeling op personenauto’s van oorsprong uit4) de EU-partij van tarief-
post 8703, hierna „het product” genoemd, zoals omschreven in artikel 
45 van deze overeenkomst, een vrijwaringsmaatregel in de vorm van een 
hoger invoerrecht toepassen, indien aan elk van de volgende voorwaar-
den is voldaan:

a. het product wordt door de verlaging of afschaffing van een doua-
nerecht ingevolge deze overeenkomst in Oekraïne ingevoerd in dermate 
toegenomen hoeveelheden, in absolute zin of in verhouding tot de 
interne productie, en onder zodanige omstandigheden, dat de interne 
bedrijfstak die een soortgelijk product vervaardigt, daardoor ernstige 
schade lijdt; 

b. het totale invoervolume (in eenheden)5) voor het product in een 
bepaald jaar overstijgt het drempelvolume als vastgelegd in de lijst van 
Oekraïne in bijlage II bij deze overeenkomst; en 

c. het totale invoervolume (in eenheden) voor het product in Oekra-
ïne6) gedurende de laatste 12 maanden, welke periode niet eerder eindigt 
dan de voorlaatste maand voordat Oekraïne de EU-partij uitnodigt voor 
overleg overeenkomstig lid 5 van dit artikel, overstijgt het drempelvo-
lume als vastgelegd in de lijst van Oekraïne in bijlage II van alle nieuwe 
registraties7) van personenauto’s in Oekraïne in dezelfde periode. 

 

4) Volgens de definitie van oorsprong in protocol I bij deze overeenkomst 
betreffende de definitie van het begrip „producten van oorsprong” en methoden 
van administratieve samenwerking.

5) Zoals blijkt uit de statistieken van Oekraïne inzake personenvoertuigen van 
oorsprong uit de EU-partij (in eenheden) van tariefpost 8703. Oekraïne zal deze 
statistieken staven door beschikbaarstelling van certificaten inzake goederenver-
keer EUR.1 en van factuurverklaringen, afgegeven volgens de procedure van titel 
V van protocol I betreffende de definitie van het begrip „producten van oor-
sprong” en methoden van administratieve samenwerking.

6) Zoals blijkt uit de statistieken van Oekraïne inzake personenvoertuigen van 
oorsprong uit de EU-partij (in eenheden) van tariefpost 8703. Oekraïne zal deze 
statistieken staven door beschikbaarstelling van certificaten EUR.1 en van fac-
tuurverklaringen, afgegeven volgens de procedure van titel V van protocol I 
betreffende de definitie van het begrip „producten van oorsprong” en methoden 
van administratieve samenwerking.

7) Officiële statistieken betreffende de „eerste registratie” in Oekraïne van alle 
personenauto’s door de staatsautomobielinspectie van Oekraïne.
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2. Het in lid 1 van dit artikel bedoelde recht is niet hoger dan het 
laagste van de volgende tarieven: het gebruikelijke meestbegunstigings-
tarief, het meestbegunstigingstarief dat van kracht is op de datum die 
direct aan de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst voor-
afgaat, of het tarief dat in de lijst van Oekraïne in bijlage II bij deze 
overeenkomst is vermeld. Het recht kan alleen worden toegepast voor 
het resterende deel van dat jaar, als omschreven in bijlage II. 

3. Onverminderd lid 2 van dit artikel worden de rechten die Oekra-
ïne ingevolge lid 1 toepast, vastgesteld overeenkomstig de lijst van 
Oekraïne in bijlage II bij deze overeenkomst. 

4. Elke levering van het betrokken product die onderweg was naar 
aanleiding van een contract dat vóór oplegging van het aanvullende 
recht ingevolge de leden 1 tot en met 3 van dit artikel was gesloten, is 
van een dergelijk aanvullend recht vrijgesteld. Dergelijke leveringen zul-
len echter worden meegeteld voor het invoervolume van het betrokken 
product gedurende het volgende jaar, met het oog op het voldoen aan de 
voorwaarden van lid 1 voor dat jaar. 

5. Oekraïne past vrijwaringsmaatregelen op een transparante wijze 
toe. Hiertoe geeft Oekraïne de EU-partij zo spoedig mogelijk schriftelijk 
kennis van zijn voornemen een dergelijke maatregel toe te passen, met 
verstrekking van alle relevante inlichtingen, met inbegrip van het invoer-
volume (in eenheden) voor het product, het totale invoervolume (in een-
heden) van personenauto’s ongeacht de herkomst en de nieuwe registra-
ties van personenauto’s in Oekraïne voor de in lid 1 van dit artikel 
bedoelde periode. Oekraïne nodigt de EU-partij zo vroeg mogelijk vóór 
het nemen van een dergelijke maatregel uit voor overleg over deze 
inlichtingen. Er wordt binnen 30 dagen na de uitnodiging tot overleg 
geen maatregel vastgesteld. 

6. Oekraïne kan een vrijwaringsmaatregel enkel toepassen na een 
onderzoek door zijn bevoegde autoriteiten in overeenstemming met arti-
kel 3 en artikel 4, lid 2, onder c), van de Overeenkomst inzake vrijwa-
ringsmaatregelen, waartoe dat artikel 3 en dat artikel 4, lid 2, onder c), 
mutatis mutandis in deze overeenkomst worden opgenomen en daarvan 
deel uitmaken. Een dergelijk onderzoek moet aantonen dat het product 
door de verlaging of afschaffing van een douanerecht ingevolge deze 
overeenkomst in Oekraïne wordt ingevoerd in dermate toegenomen hoe-
veelheden, in absolute zin of in verhouding tot de interne productie, en 
onder zodanige omstandigheden, dat een interne bedrijfstak die een 
soortgelijk product vervaardigt, daardoor ernstige schade lijdt. 

7. Oekraïne zal de EU-partij onverwijld schriftelijk kennis geven van 
de opening van een onderzoek als bedoeld in lid 6 van dit artikel. 
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8. Bij het onderzoek voldoet Oekraïne aan de vereisten van artikel 4, 
lid 2, onder a) en b), van de Overeenkomst inzake vrijwaringsmaatrege-
len, waartoe dat artikel 4, lid 2, onder a) en b), mutatis mutandis in de 
onderhavige overeenkomst wordt opgenomen en daarvan deel uitmaakt. 

9. De relevante factoren voor de schadevaststelling van artikel 4, lid 
2, onder a), van de Overeenkomst inzake vrijwaringsmaatregelen wor-
den beoordeeld gedurende ten minste drie achtereenvolgende perioden 
van 12 maanden, d.w.z. minimaal drie jaar in totaal. 

10. Bij het onderzoek worden naast de toegenomen preferentiële 
invoer ingevolge deze overeenkomst ook andere factoren beoordeeld die 
tegelijkertijd schade aan de interne bedrijfstak kunnen berokkenen. Een 
toename van de invoer van een product van oorsprong uit de EU-partij 
wordt niet als gevolg van de verlaging of afschaffing van een douane-
recht aangemerkt indien tegelijkertijd de invoer van hetzelfde product uit 
andere bronnen in vergelijkbare mate is toegenomen. 

11. Oekraïne stelt de EU-partij en alle andere belanghebbenden ruim 
voor het in lid 5 van dit artikel bedoelde overleg schriftelijk op de 
hoogte van de resultaten en gemotiveerde conclusies van het onderzoek, 
zodat de informatie die uit het onderzoek naar voren komt, kan worden 
beoordeeld en standpunten over de voorgestelde maatregelen tijdens het 
overleg kunnen worden uitgewisseld. 

12. Oekraïne waarborgt dat de als bewijs ten aanzien van zulke maat-
regelen gebruikte statistieken inzake personenauto’s betrouwbaar, ade-
quaat en tijdig openbaar toegankelijk zijn. Het verstrekt onverwijld 
maandelijkse statistieken over het invoervolume (in eenheden) van het 
product, het totale volume (in eenheden) van de invoer van personenau-
to’s ongeacht de herkomst en de nieuwe registraties voor personenauto’s 
in Oekraïne. 

13. Onverminderd lid 1 van dit artikel zijn lid 1, onder a), en de leden 
6 tot en met 11 van dit artikel gedurende de overgangsperiode niet van 
toepassing. 

14. Oekraïne past tijdens jaar één geen vrijwaringsmaatregel uit 
hoofde van deze afdeling toe. Na jaar vijftien past Oekraïne noch vrij-
waringsmaatregelen uit hoofde van deze afdeling toe, noch handhaaft 
het dergelijke maatregelen of zet het onderzoeken in dit verband voort. 

15. De tenuitvoerlegging en werking van dit artikel kan voorwerp 
voor bespreking en herziening in het Handelscomité zijn. 
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Artikel 45

Definities

Voor de toepassing van deze afdeling en bijlage II bij deze overeen-
komst wordt verstaan onder:

1. „het product”:  alleen personenauto’s van oorsprong uit de EU-
partij van tariefpost 8703 overeenkomstig de oorsprongsregels van pro-
tocol I bij deze overeenkomst betreffende de definitie van het begrip 
„producten van oorsprong” en methoden van administratieve samenwer-
king; 

2. „ernstige schade”: heeft dezelfde betekenis als in artikel 4, lid 1, 
onder a), van de Overeenkomst inzake vrijwaringsmaatregelen. Hiertoe 
wordt artikel 4, lid 1, onder a), mutatis mutandis in deze overeenkomst 
opgenomen en maakt het daarvan deel uit; 

3. „soortgelijk product”: een product dat identiek is, d.w.z. in alle 
opzichten vergelijkbaar met het betrokken product of, als dat ontbreekt, 
een ander product dat hoewel het niet in alle opzichten vergelijkbaar is, 
kenmerken heeft die sterk op die van het betrokken product lijken; 

4. „overgangsperiode”: een periode van 10 jaar die aanvangt op de 
datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst. De overgangsperi-
ode wordt met drie jaar verlengd, indien Oekraïne vóór het eind van jaar 
tien bij het in artikel 465 van deze overeenkomst bedoelde Handelsco-
mité een met redenen omkleed verzoek heeft ingediend en het Handels-
comité dit heeft besproken; 

5. „jaar één”: een periode van 12 maanden die aanvangt op de datum 
van inwerkingtreding van deze overeenkomst; 

6. „jaar twee”: een periode van 12 maanden die aanvangt op de eerste 
verjaardag van de inwerkingtreding van deze overeenkomst; 

7. „jaar drie”: een periode van 12 maanden die aanvangt op de tweede 
verjaardag van de inwerkingtreding van deze overeenkomst; 

8. „jaar vier”: een periode van 12 maanden die aanvangt op de derde 
verjaardag van de inwerkingtreding van deze overeenkomst; 

9. „jaar vijf”: een periode van 12 maanden die aanvangt op de vierde 
verjaardag van de inwerkingtreding van deze overeenkomst; 

10. „jaar zes”: een periode van 12 maanden die aanvangt op de vijfde 
verjaardag van de inwerkingtreding van deze overeenkomst; 

11. „jaar zeven”: een periode van 12 maanden die aanvangt op de 
zesde verjaardag van de inwerkingtreding van deze overeenkomst; 

12. „jaar acht”: een periode van 12 maanden die aanvangt op de 
zevende verjaardag van de inwerkingtreding van deze overeenkomst; 

13. „jaar negen”: een periode van 12 maanden die aanvangt op de 
achtste verjaardag van de inwerkingtreding van deze overeenkomst; 

14. „jaar tien”: een periode van 12 maanden die aanvangt op de 
negende verjaardag van de inwerkingtreding van deze overeenkomst; 

15. „jaar elf”: een periode van 12 maanden die aanvangt op de tiende 
verjaardag van de inwerkingtreding van deze overeenkomst; 
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16. „jaar twaalf”: een periode van 12 maanden die aanvangt op de 
elfde verjaardag van de inwerkingtreding van deze overeenkomst; 

17. „jaar dertien”: een periode van 12 maanden die aanvangt op de 
twaalfde verjaardag van de inwerkingtreding van deze overeenkomst; 

18. „jaar veertien”: een periode van 12 maanden die aanvangt op de 
dertiende verjaardag van de inwerkingtreding van deze overeenkomst; 

19. „jaar vijftien”: een periode van 12 maanden die aanvangt op de 
veertiende verjaardag van de inwerkingtreding van deze overeenkomst. 

AFDELING 3 

NON-CUMULATIE

Artikel 45 bis

Non-cumulatie

Geen van beide partijen mag met betrekking tot hetzelfde product 
tegelijkertijd:

a. een vrijwaringsmaatregel overeenkomstig afdeling 2 (Vrijwarings-
maatregelen ten aanzien van personenauto’s) van dit hoofdstuk en 

b. een maatregel als bedoeld in artikel XIX van de GATT 1994 en de 
Overeenkomst inzake vrijwaringsmaatregelen toepassen. 

AFDELING 4 

ANTIDUMPINGRECHTEN EN COMPENSERENDE RECHTEN

Artikel 46

Algemene bepalingen

1. De partijen bevestigen hun rechten en verplichtingen ingevolge 
artikel VI van de GATT 1994, de in bijlage 1A bij de WTO-overeenkomst 
opgenomen Overeenkomst inzake de toepassing van artikel VI van de 
GATT 1994, hierna „Antidumpingovereenkomst” genoemd, en de in bij-
lage 1A bij de WTO-overeenkomst opgenomen Overeenkomst inzake 
subsidies en compenserende maatregelen, hierna „SCM-overeenkomst” 
genoemd. 

2. De preferentiële oorsprongsregels van hoofdstuk 1 (Nationale be-
handeling en markttoegang voor goederen) van titel IV van deze over-
eenkomst zijn niet van toepassing op deze afdeling. 
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Artikel 47

Transparantie

1. De partijen komen overeen dat bij gebruikmaking van antidumping- 
en compenserende maatregelen de vereisten van de Antidumpingover-
eenkomst en de SCM-overeenkomst volledig moeten worden gerespec-
teerd, en dat die maatregelen op een eerlijk en transparant systeem moe-
ten worden gebaseerd. 

2. Nadat de bevoegde autoriteiten van een partij een naar behoren 
gestaafd antidumpingverzoek in verband met invoer uit de andere partij 
hebben ontvangen, stelt die partij uiterlijk 15 dagen vóór opening van 
een onderzoek de andere partij schriftelijk ervan in kennis dat zij het ver-
zoek heeft ontvangen. 

3. Onverminderd artikel 6, lid 6.5, van de Antidumpingovereenkomst 
en artikel 12, lid 12.4, van de SCM-overeenkomst, waarborgen de par-
tijen dat onmiddellijk na de eventuele instelling van voorlopige maatre-
gelen en vóór de definitieve vaststelling, de belangrijkste feiten en over-
wegingen die aan de beslissing tot toepassing van maatregelen ten 
grondslag liggen, volledig en duidelijk worden meegedeeld. De feiten en 
overwegingen worden schriftelijk meegedeeld, en er wordt belangheb-
benden voldoende tijd gelaten om hun opmerkingen in te dienen. Na de 
mededeling van de definitieve bevindingen kunnen belanghebbenden 
gedurende ten minste 10 dagen hun opmerkingen indienen. 

4. Belanghebbenden krijgen, mits zulks het onderzoek niet onnodig 
vertraagt en in overeenstemming met de nationale wetgeving van een 
partij inzake onderzoeksprocedures, de gelegenheid te worden gehoord 
opdat zij gedurende antidumping- of antisubsidieonderzoeken hun stand-
punt kenbaar kunnen maken. 

Artikel 48

Algemeen belang

Antidumping- of compenserende maatregelen kunnen niet door een 
partij worden toegepast indien, op basis van de tijdens het onderzoek 
kenbaar gemaakte informatie duidelijk kan worden geconcludeerd dat de 
toepassing van dergelijke maatregelen niet in het algemeen belang is. Bij 
de vaststelling met betrekking tot het algemeen belang wordt uitgegaan 
van een waardering van alle verschillende belangen, in hun geheel 
beschouwd, met inbegrip van de belangen van de interne bedrijfstak, 
gebruikers, consumenten en importeurs, voor zover zij relevante infor-
matie aan de onderzoeksautoriteiten hebben verstrekt.
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Artikel 49

Regel van het laagste recht

Indien een partij besluit om een voorlopig of definitief antidumping- 
of compenserend recht in te stellen, overschrijdt het bedrag van dit recht 
niet de dumping- of subsidiemarge, en is het lager dan die marge wan-
neer door een lager recht de schade voor de interne bedrijfstak kan wor-
den opgeheven.

Artikel 50

Toepassing van maatregelen en nieuwe onderzoeken

1. Voorlopige antidumping- of compenserende maatregelen mogen 
door de partijen alleen worden ingesteld als daaraan voorafgaand is vast-
gesteld dat er sprake is van dumping of subsidies waardoor de binnen-
landse bedrijfstak schade lijdt. 

2. Alvorens een definitief antidumping- of compenserend recht in te 
stellen, onderzoeken de partijen of er constructieve oplossingen moge-
lijk zijn, waarbij naar behoren rekening wordt gehouden met de bijzon-
dere omstandigheden van elk geval. Onverminderd de relevante natio-
nale wettelijke bepalingen van elk van beide partijen, geven de partijen 
de voorkeur aan prijsverbintenissen, voor zover zij van exporteurs een 
passend aanbod hebben ontvangen en een dergelijk aanbod niet onprak-
tisch wordt geacht. 

3. Na ontvangst van een met bewijsmateriaal gestaafd verzoek van 
een exporteur voor een nieuw onderzoek ten aanzien van bestaande 
antidumping- of compenserende maatregelen, onderzoekt de partij die de 
maatregel heeft ingesteld, dat verzoek zo spoedig mogelijk op objectieve 
wijze en stelt zij de exporteur onverwijld op de hoogte van de resultaten 
van het onderzoek. 

AFDELING 5 

OVERLEG

Artikel 50 bis

Overleg

1. Een partij biedt de andere partij, op verzoek daarvan, de gelegen-
heid tot het voeren van overleg over specifieke aangelegenheden die zich 
met betrekking tot de toepassing van de handelsmaatregelen kunnen 
voordoen. Deze aangelegenheden kunnen met name, doch niet uitslui-
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tend, betrekking hebben op de gevolgde methodologie om dumpingmar-
ges te berekenen, met inbegrip van verschillende correcties, op het 
gebruik van statistieken, de ontwikkeling van de invoer, de vaststelling 
van schade en de toepassing van de regel van het laagste recht. 

2. Overleg vindt zo spoedig mogelijk plaats, doch normaal gesproken 
binnen 21 dagen na het verzoek. 

3. Overleg in het kader van deze afdeling wordt gevoerd onvermin-
derd en met volledige eerbiediging van de artikelen 41 en 47 van deze 
overeenkomst. 

AFDELING 6 

INSTITUTIONELE BEPALINGEN

Artikel 51

Dialoog betreffende handelsmaatregelen

1. De partijen komen overeen een dialoog betreffende handelsmaat-
regelen op deskundigenniveau op te zetten, als forum voor samenwer-
king in aangelegenheden betreffende handelsmaatregelen. 

2. De dialoog betreffende handelsmaatregelen wordt gevoerd met het 
oogmerk:

a. de kennis van een partij over en haar inzicht in de wet- en regel-
geving inzake handelsmaatregelen, het handelsbeleid en de handelsprak-
tijken van de andere partij te vergroten; 

b. na te gaan hoe het met de tenuitvoerlegging van het bepaalde in dit 
hoofdstuk staat; 

c. de samenwerking tussen de voor aangelegenheden betreffende han-
delsmaatregelen verantwoordelijke autoriteiten van de partijen te verbe-
teren; 

d. internationale ontwikkelingen op het gebied van handelsbescher-
ming te bespreken; 

e. bij andere aangelegenheden betreffende handelsmaatregelen samen 
te werken. 

3. De bijeenkomsten van de dialoog betreffende handelsmaatregelen 
worden ad hoc gehouden, op verzoek van een van beide partijen. De 
agenda van elke bijeenkomst wordt vooraf gezamenlijk overeengeko-
men. 
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AFDELING 7 

GESCHILLENBESLECHTING

Artikel 52

Geschillenbeslechting

Titel IV, hoofdstuk 14 (Geschillenbeslechting) van deze Overeen-
komst is niet van toepassing op de afdelingen 1, 4, 5, 6 en 7 van dit 
hoofdstuk.

HOOFDSTUK 3

TECHNISCHE HANDELSBELEMMERINGEN

Artikel 53

Werkingssfeer en definities

1. Dit hoofdstuk is van toepassing op het opstellen, het aannemen en 
de toepassing van technische voorschriften, normen en conformiteitsbe-
oordelingsprocedures zoals omschreven in de Overeenkomst inzake tech-
nische handelsbelemmeringen, hierna „TBT-overeenkomst” genoemd, 
die in bijlage 1A bij de WTO-overeenkomst is opgenomen, welke de 
handel in goederen tussen de partijen kunnen beïnvloeden. 

2. Onverminderd lid 1 van dit artikel is dit hoofdstuk noch op sani-
taire en fytosanitaire maatregelen zoals omschreven in bijlage A bij de 
Overeenkomst inzake sanitaire en fytosanitaire maatregelen, hierna „SPS-
overeenkomst” genoemd, die in bijlage 1A bij de WTO-overeenkomst is 
opgenomen, noch op de aankoopspecificaties die door overheidsinstan-
ties zijn opgesteld om in hun eigen productie- of verbruiksbehoeften te 
voorzien, van toepassing. 

3. Voor de toepassing van dit hoofdstuk gelden de definities van bij-
lage I bij de TBT-overeenkomst. 

Artikel 54

Bevestiging van de TBT-overeenkomst

De partijen bevestigen hun bestaande wederzijdse rechten en verplich-
tingen ingevolge de TBT-overeenkomst, die hierbij in deze overeen-
komst is opgenomen en daarvan deel uitmaakt.
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Artikel 55

Technische samenwerking

1. De partijen versterken hun samenwerking op het gebied van tech-
nische voorschriften, normen, metrologie, markttoezicht, accreditatie en 
conformiteitsbeoordelingsprocedures, teneinde het wederzijdse begrip 
van hun respectieve systemen te verbeteren en de toegang tot hun res-
pectieve markten te vergemakkelijken. Hiertoe kunnen zij zowel op hori-
zontaal als op sectorniveau dialogen over regelgeving tot stand brengen. 

2. Bij hun samenwerking streven de partijen ernaar om handelsbevor-
derende initiatieven in kaart te brengen, te ontwikkelen en te bevorde-
ren die met name, doch niet uitsluitend, het volgende kunnen inhouden:

a. versterking van de samenwerking op regelgevingsgebied door de 
uitwisseling van informatie, ervaringen en gegevens; wetenschappelijke 
en technische samenwerking, teneinde de kwaliteit van hun technische 
voorschriften, normen, beproeving, markttoezicht, certificering en accre-
ditatie te verbeteren en beter gebruik te maken van de beschikbare mid-
delen op regelgevingsgebied; 

b. bevordering en aanmoediging van samenwerking tussen hun res-
pectieve openbare of particuliere instellingen voor metrologie, normali-
satie, beproeving, markttoezicht, certificering en accreditatie; 

c. bevordering van de ontwikkeling van de kwaliteitsinfrastructuur 
voor normalisatie, metrologie, accreditatie, conformiteitsbeoordeling en 
van het systeem voor markttoezicht in Oekraïne; 

d. bevordering van de deelname van Oekraïne aan het werk van ver-
wante Europese organisaties; 

e. zoeken naar oplossingen voor handelsbelemmeringen die zich kun-
nen voordoen; 

f. afstemming van hun standpunten in internationale organisaties 
voor handel en regelgeving zoals de WTO en de Economische Commis-
sie van de Verenigde Naties voor Europa, hierna „VN-ECE” genoemd. 

Artikel 56

Aanpassing van technische voorschriften, normen en 
conformiteitsbeoordeling

1. Oekraïne neemt de maatregelen die nodig zijn om geleidelijk te 
komen tot conformiteit met de technische voorschriften van de EU en de 
normalisatie, metrologie, accreditatie, conformiteitsbeoordelingsproce-
dures en het systeem voor markttoezicht van de EU, en verbindt zich tot 
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naleving van de beginselen en de praktijken die in de desbetreffende 
EU-besluiten en EU-verordeningen zijn neergelegd8). 

2. Met het oog op het bereiken van de in lid 1 bedoelde doelstellin-
gen zal Oekraïne volgens het tijdschema in bijlage III bij deze overeen-
komst:

i. het relevante EU-acquis in zijn wetgeving opnemen; 
ii. de administratieve en institutionele hervormingen doorvoeren die 

noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze overeenkomst en de 
in artikel 57 van deze overeenkomst genoemde Overeenkomst 
inzake de conformiteitsbeoordeling en de aanvaarding van indus-
trieproducten, hierna „OCBA” genoemd; en 

iii. het doeltreffende en transparante administratieve stelsel verschaf-
fen dat voor de uitvoering van dit hoofdstuk vereist is. 

3. Het tijdschema in bijlage III bij deze overeenkomst wordt door de 
partijen overeengekomen en gehandhaafd. 

4. Na de inwerkingtreding van deze overeenkomst verstrekt Oekraïne 
de EU-partij jaarlijks verslagen over de maatregelen die het in overeen-
stemming met dit artikel heeft genomen. Indien in het tijdschema in bij-
lage III bij deze overeenkomst vermelde handelingen niet binnen het 
toepasselijke tijdschema zijn uitgevoerd, geeft Oekraïne een nieuw tijd-
schema voor de voltooiing van die handelingen aan. 

5. Oekraïne onthoudt zich van wijziging van zijn in bijlage III bij 
deze overeenkomst vermelde horizontale en sectorspecifieke wetgeving, 
tenzij wijziging plaatsvindt om die wetgeving geleidelijk aan het dien-
overeenkomstige EU-acquis aan te passen en die aanpassing te handha-
ven. 

6. Oekraïne stelt de EU-partij van elke wijziging van zijn nationale 
wetgeving in kennis. 

7. Oekraïne waarborgt dat zijn desbetreffende nationale organen ten 
volle deelnemen aan de Europese en internationale organisaties voor 
normalisatie, wettelijke en fundamentele metrologie en conformiteitsbe-
oordeling met inbegrip van accreditatie, in overeenstemming met de 
werkzaamheden ervan en de mogelijke deelnamestatus. 

 

8) Met name Besluit nr. 768/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad 
van 9 juli 2008 betreffende een gemeenschappelijk kader voor het verhandelen 
van producten en tot intrekking van Besluit 93/465/EEG van de Raad, en Veror-
dening (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 
tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het 
verhandelen van producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 339/93.
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8. Oekraïne neemt geleidelijk het geheel aan Europese normen (EN), 
met inbegrip van de geharmoniseerde Europese normen, waarvan het 
vrijwillige gebruik wordt geacht in overeenstemming met de in bijlage 
III bij deze overeenkomst vermelde wetgeving te zijn, over als nationale 
normen. Gelijktijdig met deze transponering trekt Oekraïne daarmee 
strijdige nationale normen in, met inbegrip van zijn toepassing van vóór 
1992 ontwikkelde interstatelijke normen (GOST/ГОСТ). Daarnaast ver-
vult Oekraïne geleidelijk de andere voorwaarden voor lidmaatschap, in 
overeenstemming met de vereisten die op volwaardige leden van de 
Europese normalisatieorganisaties van toepassing zijn. 

Artikel 57

Overeenkomst inzake de conformiteitsbeoordeling en de aanvaarding 
van industrieproducten

1. De partijen komen overeen aan deze overeenkomst een OCBA te 
hechten in de vorm van een protocol, inzake een of meer van de in bij-
lage III bij deze overeenkomst vermelde sectoren, zodra zij zijn over-
eengekomen dat de desbetreffende sectorspecifieke en horizontale wet-
geving, instellingen en normen van Oekraïne volledig aan die van de EU 
zijn aangepast. 

2. De OCBA zal bepalen dat de handel tussen de partijen in goede-
ren in de door haar bestreken sectoren plaatsvindt onder dezelfde voor-
waarden als die welke op de handel in dergelijke goederen tussen de lid-
staten van de Europese Unie van toepassing zijn. 

3. Na een controle door de EU-partij en overeenstemming over de 
mate van aanpassing van de desbetreffende technische wetgeving, nor-
men en infrastructuur van Oekraïne, wordt de OCBA als protocol aan 
deze overeenkomst gehecht in onderlinge overeenstemming tussen de 
partijen overeenkomstig de procedure voor wijziging van deze overeen-
komst en met betrekking tot die sectoren van de lijst in bijlage III bij 
deze overeenkomst waarvan toereikende aanpassing wordt aangenomen. 
Het is de bedoeling dat de OCBA in overeenstemming met voornoemde 
procedure uiteindelijk tot alle in bijlage III vermelde sectoren wordt uit-
gebreid. 

4. Zodra de sectoren van de lijst onder de werking van de OCBA zijn 
gebracht, overwegen de partijen, in onderlinge overeenstemming en 
overeenkomstig de procedure voor wijziging van deze overeenkomst, de 
reikwijdte ervan uit te breiden tot andere industriële sectoren. 

5. Totdat een product onder de OCBA valt, is hierop de desbetref-
fende bestaande wetgeving van de partijen van toepassing, waarbij acht 
wordt geslagen op de TBT-overeenkomst. 
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Artikel 58

Merktekens en etikettering

1. Onverminderd de artikelen 56 en 57 van deze overeenkomst beves-
tigen de partijen met betrekking tot de technische voorschriften voor de 
etikettering of voorschriften ten aanzien van merktekens, opnieuw de 
beginselen van artikel 2, lid 2.2, van de TBT-overeenkomst dat die voor-
schriften niet moeten worden opgesteld, vastgesteld of toegepast met het 
oogmerk of gevolg dat er onnodige belemmeringen voor de interna-
tionale handel ontstaan. Hiertoe mogen dergelijke voorschriften voor de 
etikettering of de merktekens de handel niet meer beperken dan voor het 
bereiken van een legitieme doelstelling noodzakelijk is, waarbij acht 
moet worden geslagen op de risico’s die zouden ontstaan wanneer niet 
aan die voorschriften wordt voldaan. 

2. Met betrekking tot verplichte etikettering of merktekens komen de 
partijen met name overeen dat:

a. zij ernaar streven hun voorschriften voor merktekens of etikette-
ring tot een minimum te beperken, tenzij het om de overname van het 
EU-acquis op dit gebied, om merktekens en etikettering voor de bescher-
ming van de gezondheid, de veiligheid of het milieu, of om andere rede-
lijke doelstellingen van overheidsbeleid gaat; 

b. een partij de vorm van de etiketten of de merktekens mag specifi-
ceren, maar geen goedkeuring, registratie of certificering van etiketten 
mag verlangen; en 

c. dat partijen gerechtigd blijven te verlangen dat de informatie op 
etiketten of merktekens in een bepaalde taal wordt gesteld. 

HOOFDSTUK 4

SANITAIRE EN FYTOSANITAIRE MAATREGELEN

Artikel 59

Doel

1. Het doel van dit hoofdstuk is het bevorderen van de handel in han-
delsartikelen waarop tussen de partijen sanitaire en fytosanitaire maatre-
gelen van toepassing zijn, en tegelijkertijd het leven of de gezondheid 
van mens, dier of plant te beschermen door:

a. volledige transparantie na te streven inzake de sanitaire en fytosa-
nitaire maatregelen die op de handel van toepassing zijn; 

b. de wettelijke bepalingen van Oekraïne aan te passen aan dat van 
de EU; 

c. de dier- of plantgezondheidsstatus van de partijen te erkennen en 
het regionalisatiebeginsel toe te passen; 
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d. een mechanisme voor de erkenning van de gelijkwaardigheid van 
door een partij toegepaste sanitaire of fytosanitaire maatregelen in te 
voeren; 

e. verdere uitvoering aan de beginselen van de SPS-overeenkomst te 
geven; 

f. mechanismen en procedures voor handelsbevordering in te voeren; 
en 

g. de communicatie en samenwerking tussen de partijen inzake sani-
taire en fytosanitaire maatregelen te verbeteren. 

2. Dit hoofdstuk heeft ook tot doel tussen de partijen een consensus 
over de normen voor dierenwelzijn te bereiken. 

Artikel 60

Multilaterale verplichtingen

De partijen bevestigen opnieuw hun rechten en verplichtingen inge-
volge de SPS-overeenkomst.

Artikel 61

Toepassingsgebied

Dit hoofdstuk is van toepassing op alle sanitaire en fytosanitaire maat-
regelen van een partij die de handel tussen de partijen al dan niet recht-
streeks kunnen beïnvloeden, met inbegrip van de in bijlage IV bij deze 
overeenkomst vermelde maatregelen.

Artikel 62

Definities

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
1. „sanitaire en fytosanitaire maatregelen”: maatregelen als omschre-

ven in punt 1 van bijlage A bij de SPS-overeenkomst, die binnen het 
toepassingsgebied van dit hoofdstuk vallen; 

2. „dieren”: op het land en in het water levende dieren zoals omschre-
ven in de Terrestrial Animal Health Code (Gezondheidscode voor land-
dieren) respectievelijk the Aquatic Animal Health Code (Gezondheids-
code voor waterdieren) van de Wereldorganisatie voor diergezondheid , 
hierna „OIE” genoemd; 

3. „dierlijke producten”: producten van dierlijke oorsprong, met inbe-
grip van producten van waterdieren, zoals omschreven in de Gezond-
heidscode voor landdieren en de Gezondheidscode voor waterdieren van 
het OIE; 

4. „niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten”:
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dierlijke producten als vermeld in bijlage IV-A, deel 2 (II) bij deze over-
eenkomst; 

5. „planten”: levende planten en gespecificeerde levende delen daar-
van, met inbegrip van zaden;

a. fruit, in botanische zin, ander dan diepgevroren; 
b. groente, andere dan diepgevroren; 
c. bollen, knollen en wortelstokken; 
d. snijbloemen; 
e. takken met loof; 
f. gekapte bomen met loof; 
g. plantenweefselculturen; 
h. bladeren, loof; 
i. levende pollen, en 
j. enten, stekken, knoppen; 

6. „plantaardige producten”: producten van plantaardige oorsprong die 
niet zijn verwerkt of die een eenvoudige behandeling hebben ondergaan, 
voor zover het geen planten betreft die in bijlage IV-A, deel 3, bij deze 
overeenkomst zijn vermeld; 

7. „zaden”: zaden in botanische zin, bestemd voor opplant; 
8. „plagen (schadelijke organismen)”: alle soorten, stammen of bioty-

pes van planten, dieren of ziekteverwekkers die schadelijk zijn voor 
planten of plantaardige producten; 

9. „beschermde gebieden” in het geval van de EU-partij: gebieden in 
de zin van artikel 2, lid 1, onder h), van Richtlijn 2000/29/EG van de 
Raad van 8 mei 2000 betreffende de beschermende maatregelen tegen 
het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor plan-
ten en voor plantaardige producten schadelijke organismen, of regeling 
ter opvolging daarvan, hierna „Richtlijn 2000/29/EG” genoemd; 

10. „dierziekte”: een klinisch of pathologisch besmettingsverschijnsel 
bij dieren; 

11. „ziekte bij aquacultuur”: klinische of niet-klinische besmetting 
met een of meer ziekteverwekkers van de ziekten die waterdieren tref-
fen en die in de Gezondheidscode voor waterdieren van het OIE worden 
genoemd; 

12. „besmetting bij dieren”: de situatie waarbij dieren drager zijn van 
een besmettelijk agens, ongeacht of zij klinische of pathologische be-
smettingsverschijnselen vertonen; 

13. „normen op het gebied van dierenwelzijn”: normen voor de be-
scherming van dieren zoals deze door de partijen zijn opgesteld en wor-
den toegepast en in voorkomend geval overeenstemmen met de normen 
van het OIE en die binnen de werkingssfeer van deze overeenkomst val-
len; 

14. „adequaat niveau van sanitaire en fytosanitaire bescherming”: het 
adequate niveau van sanitaire en fytosanitaire bescherming zoals om-
schreven in punt 5 van bijlage A bij de SPS-overeenkomst; 

15. „regio”: voor wat diergezondheid betreft, gebieden of regio’s als 
omschreven in de Gezondheidscode voor landdieren van het OIE, en 
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voor aquacultuur als omschreven in de Gezondheidscode voor waterdie-
ren van het OIE, waarbij ervan wordt uitgegaan dat waar het het grond-
gebied van de EU-partij betreft, rekening wordt gehouden met de speci-
ficiteit ervan en de EU-partij als entiteit wordt erkend; 

16. „plagenvrij gebied”: gebied waarin een specifieke plaag blijkens 
wetenschappelijk bewijs niet voorkomt en waarin, voor zover passend, 
deze hoedanigheid officieel in stand wordt gehouden; 

17. „regionalisatie”: het begrip regionalisatie als omschreven in arti-
kel 6 van de SPS-overeenkomst; 

18. „zending”: een hoeveelheid dierlijke producten van hetzelfde type, 
waarvoor één certificaat of document is afgegeven, die met hetzelfde 
transportmiddel wordt vervoerd, die is verzonden door één afzender en 
die van oorsprong is uit hetzelfde land van uitvoer of deel daarvan. Een 
zending kan uit een of meer partijen bestaan; 

19. „zending van planten of plantaardige producten”: een hoeveelheid 
planten, plantaardige producten en/of andere artikelen die van het ene 
land naar het andere worden verplaatst, en waarvoor, indien nodig, één 
fytosanitair certificaat is afgegeven (een zending kan uit een of meer 
handelsartikelen of partijen bestaan); 

20. „partij”: een aantal eenheden van een handelsartikel, dat herken-
baar is door de homogeniteit van de samenstelling en oorsprong ervan, 
en dat deel uitmaakt van een zending; 

21. „gelijkwaardigheid in het kader van het handelsverkeer”, hierna 
„gelijkwaardigheid” genoemd: de situatie waarin de partij van invoer de 
sanitaire en fytosanitaire maatregelen van de partij van uitvoer als gelijk-
waardig aanvaardt, ongeacht of zij verschillen van de eigen maatregelen 
van de partij van invoer, indien de partij van uitvoer jegens de partij van 
invoer op objectieve wijze aantoont dat haar maatregelen het adequate 
sanitaire of fytosanitaire beschermingsniveau van de partij van invoer 
bereiken; 

22. „sector”: de productie- en handelsstructuur voor een product of 
productcategorie in een van de partijen; 

23. „subsector”: een welomschreven en gecontroleerd deel van een 
sector; 

24. „handelsartikelen”: dieren en planten, of categorieën daarvan, of 
specifieke producten en andere materialen die worden verplaatst voor 
handels- of andere doeleinden, met inbegrip van die bedoeld in de leden 
2 tot en met 7 van dit artikel; 

25. „specifieke invoervergunning”: een door de bevoegde autoriteiten 
van de partij van invoer aan een individuele importeur van tevoren ver-
strekte officiële vergunning voor de invoer van één enkele zending of 
verschillende zendingen van een handelsartikel uit de partij van uitvoer, 
dat binnen de werkingssfeer van deze overeenkomst valt; 

26. „werkdagen”: weekdagen behalve zondag, zaterdag en feestdagen 
in een van de partijen; 

27. „inspectie”: het onderzoeken van elk aspect van diervoeders, le-
vensmiddelen, diergezondheid en dierenwelzijn, teneinde na te gaan of 
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deze aspecten voldoen aan de voorschriften van de wetgeving inzake 
diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezond-
heid en dierenwelzijn; 

28. „fytosanitaire controle”: officieel onderzoek met het blote oog van 
planten, plantaardige producten of andere materialen waarvoor voor-
schriften bestaan, om te bepalen of er sprake is van ziekten en/of te 
bepalen of er al dan niet aan de fytosanitaire voorschriften is voldaan; 

29. „verificatie”: toetsen, via onderzoek en inaanmerkingneming van 
objectief bewijsmateriaal, of aan specifieke vereisten is voldaan. 

Artikel 63

Bevoegde autoriteiten

De partijen brengen elkaar op de hoogte van de structuur, organisatie 
en verdeling van bevoegdheden van hun bevoegde autoriteiten tijdens de 
eerste bijeenkomst van het in artikel 74 van deze overeenkomst bedoelde 
subcomité voor sanitaire en fytosanitaire maatregelen, hierna „SPS-
subcomité” genoemd. De partijen stellen elkaar op de hoogte van elke 
verandering aangaande die bevoegde autoriteiten, met inbegrip van 
contactpunten.

Artikel 64

Aanpassing van regelgeving

1. Oekraïne past zijn sanitaire en fytosanitaire wetgeving alsmede die 
op het gebied van dierenwelzijn aan aan die van de EU zoals vastgelegd 
in bijlage V bij deze overeenkomst. 

2. De partijen werken samen inzake aanpassing van wetgeving en 
capaciteitsopbouw. 

3. Het SPS-subcomité bewaakt op regelmatige basis de uitvoering 
van het aanpassingsproces zoals vastgelegd in bijlage V bij deze over-
eenkomst, om de nodige aanbevelingen inzake aanpassingsmaatregelen 
te kunnen geven. 

4. Uiterlijk drie maanden na de inwerkingtreding van deze overeen-
komst legt Oekraïne aan het SPS-subcomité een omvangrijke strategie 
voor de tenuitvoerlegging van dit hoofdstuk voor, onderverdeeld naar 
prioriteitsgebieden voor maatregelen als omschreven in bijlage IV-A, 
bijlage IV-B en bijlage IV-C bij deze overeenkomst, waarbij de handel 
in een specifiek handelsartikel of een specifieke groep handelsartikelen 
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wordt bevorderd. De strategie dient als referentiedocument voor de ten-
uitvoerlegging van dit hoofdstuk en zal worden toegevoegd aan bijlage 
V bij deze overeenkomst9). 

Artikel 65

Erkenning van de diergezondheidsstatus en de status inzake plagen 
alsmede van regionale omstandigheden in het kader van het 

handelsverkeer

A. Erkenning van de status inzake dierziekten, besmetting bij dieren 
of plagen

1. Wat dierziekten en besmettingen bij dieren (met inbegrip van zoö-
nose) betreft, gelden onderstaande bepalingen:

a. de partij van invoer erkent, in het kader van het handelsverkeer, 
de diergezondheidsstatus van de partij van uitvoer of haar regio’s, 
zoals deze door de partij van uitvoer overeenkomstig bijlage VII, deel 
A, bij deze overeenkomst zijn vastgesteld, voor de in bijlage VI-A bij 
deze overeenkomst vermelde dierziekten; 

b. wanneer een partij meent dat zij voor haar grondgebied of een 
regio een bijzondere status heeft voor een bepaalde dierziekte die niet 
in bijlage VI-A bij deze overeenkomst is opgenomen, kan zij om 
erkenning van deze status verzoeken overeenkomstig de in bijlage 
VII, deel C, bij deze overeenkomst vastgelegde criteria. De partij van 
invoer kan bij de invoer van levende dieren en dierlijke producten 
garanties eisen die in overeenstemming zijn met de overeengekomen 
status van de partijen; 

c. de status van de grondgebieden of de regio’s, of de status in een 
sector of een subsector van de partijen met betrekking tot de preva-
lentie of incidentie van een niet in bijlage VI-A bij deze overeenkomst 
opgenomen dierziekte of, in voorkomend geval, van besmettingen bij 
dieren en/of het daaraan verbonden risico, zoals gedefinieerd door het 
OIE, wordt door de partijen erkend als de basis voor hun onderlinge 
handel. De partij van invoer kan bij de invoer van levende dieren en 
dierlijke producten garanties eisen die in overeenstemming zijn met 
de overeenkomstig de aanbevelingen van het OIE vastgestelde status, 
indien van toepassing; 

d. onverminderd de artikelen 67, 69 en 73 van deze overeenkomst, 
en tenzij de partij van invoer uitdrukkelijk bezwaar maakt en om 
ondersteunende of bijkomende gegevens of overleg en/of verificatie 
verzoekt, neemt elk van beide partijen onverwijld de nodige wettelijke 

 

9) Wat genetisch gemodificeerde organismen (hierna „GMO’s” genoemd) be-
treft, omvat de omvangrijke strategie ook tijdschema’s voor aanpassing van de 
wetgeving van Oekraïne aan die van de EU, zoals vermeld in bijlage XXIX bij 
hoofdstuk 6 van Titel V (Economische en sectorale samenwerking).
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en bestuursrechtelijke maatregelen om handel mogelijk te maken op 
basis van de punten a), b) en c) van dit lid. 
2. Wat plagen betreft, gelden onderstaande bepalingen:

a. de partijen erkennen in het kader van het handelsverkeer hun 
status inzake plagen met betrekking tot de in bijlage VI-B bij deze 
overeenkomst vermelde plagen. 

b. onverminderd de artikelen 67, 69 en 73 van deze overeenkomst, 
en tenzij de partij van invoer uitdrukkelijk bezwaar maakt en om 
ondersteunende of bijkomende gegevens of overleg en/of verificatie 
verzoekt, neemt elk van beide partijen onverwijld de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke maatregelen om de handel mogelijk te maken 
op basis van punt a) van dit lid. 

B. Erkenning van regionalisatie/zonering, plagenvrije gebieden, 
hierna „PVG’s” genoemd, en beschermde gebieden, hierna „BG’s” ge-
noemd

3. De partijen erkennen de begrippen regionalisatie en PVG’s zoals 
omschreven in het desbetreffende Verdrag van de Voedsel- en 
landbouworganisatie/Internationaal Verdrag voor de bescherming van 
planten van 1997 en de internationale normen voor fytosanitaire maat-
regelen, hierna „ISPM’s” genoemd, van de Voedsel- en landbouworga-
nisatie, en het begrip beschermde gebieden overeenkomstig Richtlijn 
2000/29/EG, en komen overeen dat deze begrippen op de handel tussen 
hen van toepassing zijn. 

4. De partijen komen overeen dat regionalisatiebesluiten voor de in 
bijlage VI-A bij deze overeenkomst vermelde dier- en visziekten en voor 
de in bijlage VI-B bij deze overeenkomst vermelde plagen moeten wor-
den genomen in overeenstemming met de bepalingen van bijlage VII, 
delen A en B, bij deze overeenkomst. 

5. a. Wat dierziekten betreft, deelt de partij van uitvoer die erkenning 
van haar regionalisatiebesluit door de partij van invoer wenst, in over-
eenstemming met artikel 67 van deze overeenkomst de door haar 
ingestelde maatregelen mee met een omstandige toelichting op en 
ondersteunende gegevens voor haar bepalingen en besluiten. Onver-
minderd artikel 68 en tenzij de partij van invoer uitdrukkelijk bezwaar 
maakt en om bijkomende gegevens of overleg en/of verificatie ver-
zoekt binnen 15 werkdagen na ontvangst van de kennisgeving, wordt 
het aldus meegedeelde regionalisatiebesluit geacht te zijn aanvaard; 

b. het onder a) van dit lid bedoelde overleg vindt plaats in over-
eenstemming met artikel 68, lid 3, van deze overeenkomst. De partij 
van invoer beoordeelt de bijkomende gegevens binnen 15 werkdagen 
na ontvangst ervan. De onder a) bedoelde verificatie geschiedt in 
overeenstemming met artikel 71 van deze overeenkomst, binnen 25 
werkdagen na ontvangst van het verzoek daartoe. 
6. a. Wat plagen betreft, draagt elk van beide partijen er zorg voor 
dat bij de handel in planten, plantaardige producten en andere mate-
rialen in voorkomend geval rekening wordt gehouden met de door de 
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andere partij erkende status inzake plagen in een gebied dat door de 
andere partij is erkend als beschermd gebied of PVG. Een partij die 
erkenning van haar PVG door de andere partij wenst, deelt de door 
haar ingestelde maatregelen mee, desgevraagd met een omstandige 
toelichting op en ondersteunende gegevens voor de vaststelling en 
handhaving, waarbij indien de partijen dat passend achten, de rele-
vante ISPM’s worden aangehouden. Onverminderd artikel 73 van 
deze overeenkomst en tenzij een partij uitdrukkelijk bezwaar maakt en 
om bijkomende gegevens of overleg en/of verificatie verzoekt binnen 
drie maanden na de kennisgeving, wordt het aldus meegedeelde regi-
onalisatiebesluit ter zake van het PVG geacht te zijn aanvaard; 

b. het onder a) bedoelde overleg vindt plaats in overeenstemming 
met artikel 68, lid 3, van deze overeenkomst. De partij van invoer 
beoordeelt de bijkomende gegevens binnen drie maanden na ont-
vangst ervan. De onder a) bedoelde verificatie geschiedt in overeen-
stemming met artikel 71 van deze overeenkomst binnen 12 maanden 
na ontvangst van het verzoek daartoe, rekening houdende met de bio-
logische kenmerken van de plaag en het gewas in kwestie. 
7. Na voltooiing van de procedures van de leden 4 tot en met 6 van 

dit artikel, en onverminderd artikel 73 van deze overeenkomst, neemt 
elke partij onverwijld de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke maat-
regelen om de handel mogelijk te maken op basis van de in die leden 
vervatte bepalingen. 

C. Compartimentering
De partijen verbinden zich tot het voeren van verdere besprekingen 

met het oog op de implementatie van het in bijlage XIV bij deze over-
eenkomst bedoelde compartimenteringsbeginsel. 

Artikel 66

Bepaling van de gelijkwaardigheid

1. Erkenning van gelijkwaardigheid kan geschieden ten aanzien van:
a. afzonderlijke maatregelen; of 
b. een groep maatregelen; of 
c. een op een sector, subsector, handelsartikel of groep handelsartike-

len toepasselijk systeem. 

2. Bij de bepaling van de gelijkwaardigheid wordt door de partijen de 
procedure van lid 3 van dit artikel gevolgd. Deze procedure omvat dat 
door de partij van uitvoer objectief bewijs van gelijkwaardigheid wordt 
aangedragen en dat dit bewijs door de partij van invoer objectief wordt 
beoordeeld. Dit kan een inspectie of verificatie omvatten. 

3. Indien de partij van uitvoer een verzoek indient met betrekking tot 
een erkenning van gelijkwaardigheid als bedoeld in lid 1 van dit artikel, 
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leiden de partijen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie maan-
den na ontvangst van dit verzoek door de partij van invoer de overleg-
procedure in die de in bijlage IX bij deze overeenkomst genoemde stap-
pen omvat. Indien de partij van uitvoer evenwel meerdere verzoeken 
indient, komen de partijen, op verzoek van de partij van invoer, in het 
in artikel 74 bedoelde SPS-subcomité een tijdschema overeen waarbin-
nen zij de in dit lid bedoelde procedure inleiden en uitvoeren. 

4. Wanneer aanpassing van de wetgeving heeft plaatsgevonden naar 
aanleiding van de in artikel 64, lid 3, van deze overeenkomst bedoelde 
bewaking, wordt dit beschouwd als een verzoek van Oekraïne om de 
procedure voor de erkenning van de gelijkwaardigheid van de desbetref-
fende maatregelen overeenkomstig lid 3 van dit artikel in te leiden. 

5. Tenzij anders overeengekomen, rondt de partij van invoer haar 
bepaling van de gelijkwaardigheid als bedoeld in lid 3 van dit artikel, af 
binnen 360 dagen na ontvangst van het verzoek -met inbegrip van een 
dossier met het bewijs van gelijkwaardigheid- van de partij van uitvoer, 
behalve voor seizoensgewassen waarvoor het gerechtvaardigd is de eva-
luatie uit te stellen teneinde de fytosanitaire maatregelen over een vol-
doende lange groeiperiode te kunnen verifiëren. 

6. De partij van invoer stelt de gelijkwaardigheid wat betreft planten, 
plantaardige producten en andere materialen vast in overeenstemming 
met de ISPM’s, indien van toepassing. 

7. De partij van invoer kan de erkenning van de gelijkwaardigheid 
intrekken of opschorten bij elke wijziging van een maatregel door een 
der partijen die van invloed is op de gelijkwaardigheid, op voorwaarde 
dat de volgende procedures worden gevolgd:

a. in overeenstemming met artikel 67, lid 2, van deze overeenkomst 
stelt de partij van uitvoer de partij van invoer in kennis van elk voorstel 
tot wijziging van door haar ingestelde maatregelen waarvan de gelijk-
waardigheid werd erkend, en van de waarschijnlijke gevolgen van de 
voorgestelde maatregelen voor deze gelijkwaardigheid. Binnen 30 werk-
dagen na de ontvangst van deze gegevens stelt de partij van invoer de 
partij van uitvoer ervan in kennis of de erkenning van de gelijkwaardig-
heid op basis van de voorgestelde maatregelen al dan niet gehandhaafd 
blijft; 

b. in overeenstemming met artikel 67, lid 2, van deze overeenkomst 
stelt de partij van invoer de partij van uitvoer in kennis van elk voorstel 
tot wijziging van door haar ingestelde maatregelen op basis waarvan de 
gelijkwaardigheid werd erkend, en van de waarschijnlijke gevolgen van 
de voorgestelde maatregelen voor deze gelijkwaardigheid. Indien de par-
tij van invoer de erkenning van de gelijkwaardigheid niet handhaaft, 
kunnen de partijen de voorwaarden overeenkomen waaronder de in lid 
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3 van dit artikel bedoelde procedure opnieuw kan worden ingeleid op 
basis van de voorgestelde maatregelen. 

8. Het besluit over de erkenning van de gelijkwaardigheid dan wel de 
opschorting of intrekking ervan kan uitsluitend worden genomen door de 
partij van invoer, in overeenstemming met haar wettelijke en bestuurs-
rechtelijke regelgeving. De partij van invoer verstrekt de partij van uit-
voer schriftelijk een omstandige toelichting bij en de ondersteunende 
gegevens voor de bepalingen en besluiten op grond van dit artikel. 
Indien de erkenning van de gelijkwaardigheid wordt geweigerd, dan wel 
wordt opgeschort of ingetrokken, stelt de partij van invoer de partij van 
uitvoer in kennis van de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om de 
in lid 3 bedoelde procedure opnieuw te kunnen inleiden. 

9. Onverminderd artikel 73 van deze overeenkomst kan de partij van 
invoer de erkenning van de gelijkwaardigheid niet intrekken of opschor-
ten vóór de inwerkingtreding van de nieuwe maatregelen die door een 
der partijen zijn voorgesteld. 

10. Indien de gelijkwaardigheid op basis van de in bijlage IX bij deze 
overeenkomst uiteengezette overlegprocedure formeel wordt erkend door 
de partij van invoer, zal het SPS-subcomité in overeenstemming met de 
procedure van artikel 74, lid 2, van deze overeenkomst een verklaring 
afgeven inzake de erkenning van de gelijkwaardigheid in de handel tus-
sen de partijen. Het besluit voorziet tevens in de vermindering van 
fysieke controles aan de grenzen, vereenvoudigde certificaten en in voor-
komend geval in procedures voor de voorlopige opneming van inrich-
tingen op die lijsten.

De status van gelijkwaardigheid wordt vermeld in bijlage IX bij deze 
overeenkomst. 

11. Wanneer wetgevingen aan elkaar worden aangepast, geschiedt de 
vaststelling van gelijkwaardigheid op die basis. 

Artikel 67

Transparantie en uitwisseling van informatie

1. Onverminderd artikel 68 van deze overeenkomst werken de par-
tijen samen ter versterking van het wederzijdse begrip van hun officiële 
controlestructuur en -mechanismen voor de uitvoering van SPS-
maatregelen en hun respectieve prestaties op dit vlak. Dit kan onder 
meer worden bereikt door verslagen van internationale audits wanneer 
deze openbaar worden gemaakt; de partijen kunnen in voorkomend 
geval informatie over de resultaten van deze audits of andere informatie 
uitwisselen. 

48160



2. In het kader van de in artikel 64 bedoelde aanpassing van wetge-
ving of de in artikel 66 van deze overeenkomst bedoelde bepaling van 
gelijkwaardigheid houden de partijen elkaar op de hoogte van wetswij-
zigingen en andere procedurele wijzigingen die voor de betrokken gebie-
den worden aangenomen of vastgesteld. 

3. In dit verband informeert de EU-partij ruim tevoren over wijzigin-
gen in de wetgeving van de EU-partij, opdat Oekraïne kan overwegen 
haar wetgeving dienovereenkomstig te wijzigen.

De noodzakelijke mate van samenwerking moet worden bereikt om de 
toezending van wetgevingsdocumenten op verzoek van een van de par-
tijen te bevorderen.

Hiertoe stellen de partijen elkaar in kennis van hun contactpunten. De 
partijen stellen elkaar tevens in kennis van wijzigingen met betrekking 
tot deze gegevens. 

Artikel 68

Kennisgeving, overleg en bevordering van communicatie

1. Elke partij stelt de andere partij binnen twee werkdagen schrifte-
lijk in kennis van ieder ernstig of aanzienlijk gezondheidsrisico voor 
mens, dier of plant, met inbegrip van alle noodsituaties in verband met 
de voedselcontrole of situaties waarin een duidelijk ernstig gezondheids-
risico werd geconstateerd in verband met de consumptie van dierlijke of 
plantaardige producten, met name wat betreft:

a. alle maatregelen die relevant zijn voor de in artikel 65 van deze 
overeenkomst bedoelde regionalisatiebesluiten; 

b. de aanwezigheid of ontwikkeling van een in bijlage VI-A vermelde 
dierziekte of van een op de lijst in bijlage VI-B bij deze overeenkomst 
beschreven gereglementeerde plaag; 

c. bevindingen van epidemiologisch belang of belangrijke daaraan 
verbonden risico’s met betrekking tot niet in de bijlagen VI-A en VI-B 
bij deze overeenkomst vermelde dierziekten en plagen of nieuwe dier-
ziekten en plagen; en 

d. eventuele aanvullende maatregelen die verder gaan dan de basis-
vereisten die gelden voor maatregelen van de respectieve partijen ter 
bestrijding of uitroeiing van dierziekten of plagen of ter bescherming 
van de gezondheid van mens of plant, en eventuele wijzigingen in het 
preventiebeleid, waaronder het vaccinatiebeleid. 

2. a. Kennisgevingen worden schriftelijk gedaan aan de in artikel 67, 
lid 3, van deze overeenkomst bedoelde contactpunten. 

b. Schriftelijke kennisgeving gebeurt per post, per fax of per e-mail. 
Kennisgevingen worden enkel gedaan tussen de in artikel 67, lid 3, van 
deze overeenkomst bedoelde contactpunten. 
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3. Wanneer een partij zich ernstig zorgen maakt over een risico voor 
de gezondheid van mens, dier of plant, vindt op verzoek van die partij 
zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 15 werkdagen overleg over 
de situatie plaats. Daarbij tracht elke partij alle informatie te verstrekken 
die nodig is om verstoringen van het handelsverkeer te voorkomen en 
tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen die verenig-
baar is met de bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant. 

4. Op verzoek van een partij vindt zo spoedig mogelijk en in ieder 
geval binnen 20 werkdagen na de kennisgeving overleg over dierenwel-
zijn plaats. Elke partij tracht daarbij alle vereiste informatie te verstrek-
ken. 

5. Op verzoek van een partij vindt het in de leden 3 en 4 van dit arti-
kel genoemde overleg plaats in de vorm van een video- of audioverga-
dering. De partij die om het overleg verzoekt, stelt de notulen van de 
vergadering op, die officieel door de partijen worden goedgekeurd. Voor 
deze goedkeuring geldt artikel 67, lid 3, van deze overeenkomst. 

6. Met een wederzijds toegepast systeem voor snelle waarschuwingen 
en een vroegtijdig waarschuwingsmechanisme voor een diergeneeskun-
dig of fytosanitair noodgeval wordt in een later stadium aangevangen, 
wanneer Oekraïne de nodige wetgeving op dit gebied implementeert en 
de voorwaarden schept voor de juiste werking ter plaatse van dergelijke 
mechanismen. 

Artikel 69

Handelsvoorwaarden

1. Algemene invoervoorwaarden
a. Voor elk handelsartikel dat door bijlage IV-A en bijlage IV-C, 

onder 2, bij deze overeenkomst wordt bestreken, komen de partijen over-
een algemene invoervoorwaarden toe te passen. Onverminderd de over-
eenkomstig artikel 65 van deze overeenkomst genomen besluiten gelden 
de door de partij van invoer gestelde invoervoorwaarden voor het gehele 
grondgebied van de partij van uitvoer. Bij de inwerkingtreding van deze 
overeenkomst en overeenkomstig artikel 67 van deze overeenkomst stelt 
de partij van invoer de partij van uitvoer in kennis van haar sanitaire en 
fytosanitaire invoervereisten voor de in bijlage IV-A en bijlage IV-C, 
onder 2, bij deze overeenkomst bedoelde handelsartikelen. Deze infor-
matie omvat in voorkomend geval de modellen voor de officiële certifi-
caten, verklaringen of handelsdocumenten als voorgeschreven door de 
partij van invoer. 

b. i. Wijzigingen of voorgestelde wijzigingen van de in lid 1 van dit 
artikel bedoelde voorwaarden worden door de partijen gemeld 
overeenkomstig de bepalingen van de SPS-overeenkomst en 
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latere besluiten inzake de kennisgeving van maatregelen. On-
verminderd artikel 73 van deze overeenkomst houdt de partij 
van invoer rekening met de reistijd tussen de partijen bij de 
vaststelling van de datum waarop de in lid 1, onder a), bedoelde 
gewijzigde voorwaarden van kracht worden. 

ii. Indien de partij van invoer deze kennisgevingsvereisten niet in 
acht neemt, blijft zij een certificaat of attest waarmee de nale-
ving van de voorheen geldende voorwaarden wordt gegaran-
deerd, accepteren tot 30 dagen nadat de gewijzigde invoervoor-
waarden van kracht zijn geworden. 

2. Invoervoorwaarden na erkenning van gelijkwaardigheid
a. Binnen 90 dagen na de vaststelling van een besluit inzake de 

erkenning van gelijkwaardigheid nemen de partijen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke maatregelen voor de tenuitvoerlegging van die 
erkenning, teneinde op basis daarvan de onderlinge handel in de in de 
bijlage IV-A en bijlage IV-C, onder 2, bij deze overeenkomst bedoelde 
handelsartikelen mogelijk te maken; dit in de sectoren en subsectoren 
waarvoor alle desbetreffende sanitaire en fytosanitaire maatregelen van 
de partij van uitvoer door de partij van invoer als gelijkwaardig zijn 
erkend. Voor deze handelsartikelen kan in die fase het model van het 
door de partij van invoer geëiste officiële certificaat of officiële docu-
ment worden vervangen door een krachtens bijlage XII.B bij deze over-
eenkomst opgesteld certificaat. 

b. Voor handelsartikelen in sectoren of subsectoren waarvoor, indien 
van toepassing, sommige maar niet alle maatregelen als gelijkwaardig 
zijn erkend, blijft de handel verlopen op basis van de in lid 1, onder a), 
bedoelde voorwaarden. Indien de partij van uitvoer daarom verzoekt, is 
lid 5 van dit artikel van toepassing. 

3. Vanaf de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst is 
voor de in bijlage IV-A en bijlage IV-C, onder 2, bij deze overeenkomst 
bedoelde handelsartikelen geen invoervergunning vereist.

Indien deze overeenkomst eerder dan 31 december 2013 in werking 
treedt, mag dit geen invloed hebben op de bijstand voor de algemene 
institutionele opbouw. 

4. Ten aanzien van de voorwaarden die relevant zijn voor de handel 
in de in lid 1, onder a), bedoelde handelsartikelen voeren de partijen, op 
verzoek van de partij van uitvoer, in het SPS-subcomité overleg over-
eenkomstig artikel 74 van deze overeenkomst, teneinde overeenstem-
ming te bereiken over alternatieve of bijkomende invoervoorwaarden 
van de partij van invoer. Zulke alternatieve of bijkomende invoervoor-
waarden mogen, in voorkomend geval, worden gebaseerd op maatrege-
len van de partij van uitvoer die door de partij van invoer als gelijk-
waardig zijn erkend. Bij overeenstemming neemt de partij van invoer 
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binnen 90 dagen na het besluit van het SPS-subcomité de nodige wette-
lijke en/of bestuursrechtelijke maatregelen om de invoer op basis daar-
van mogelijk te maken. 

5. Lijst van inrichtingen, voorwaardelijke goedkeuring
a. Voor de invoer van de in bijlage IV-A, deel 2, van deze overeen-

komst bedoelde dierlijke producten verleent de partij van invoer, op ver-
zoek van de partij van uitvoer die daarbij de passende garanties geeft, 
een voorlopige goedkeuring voor de in bijlage VIII, onder 2.1, bij deze 
overeenkomst bedoelde verwerkingsinrichtingen die zich op het grond-
gebied van de partij van uitvoer bevinden, zonder voorafgaande inspec-
tie van afzonderlijke inrichtingen. Deze goedkeuring moet in overeen-
stemming zijn met de in bijlage VIII bij deze overeenkomst vastgestelde 
voorwaarden en bepalingen. Tenzij om bijkomende gegevens wordt ver-
zocht, neemt de partij van invoer binnen 30 werkdagen na ontvangst van 
het verzoek en de desbetreffende garanties de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke maatregelen om de invoer op basis daarvan mogelijk 
te maken.

De eerste lijst van inrichtingen wordt goedgekeurd in overeenstem-
ming met de procedure van bijlage VIII bij deze overeenkomst. 

b. Voor de invoer van de in lid 2, onder a), bedoelde dierlijke pro-
ducten doet de partij van uitvoer haar lijst van inrichtingen die aan de 
eisen van de partij van invoer voldoen, aan de partij van invoer toeko-
men. 

6. Op verzoek van een partij verstrekt de andere partij de noodzake-
lijke toelichting bij en ondersteunende gegevens voor de bepalingen en 
besluiten die door dit artikel bestreken worden. 

Artikel 70

Certificeringsprocedure

1. Voor certificeringsprocedures en de afgifte van certificaten en offi-
ciële documenten zijn de partijen het eens over de beginselen die in bij-
lage XII bij deze overeenkomst zijn uiteengezet. 

2. Het in artikel 74 van deze overeenkomst bedoelde SPS-subcomité 
kan regels vaststellen die moeten worden gevolgd in het geval van elek-
tronische certificering, en de intrekking of vervanging van certificaten 
langs elektronische weg. 

3. In het kader van de in artikel 64 van deze overeenkomst bedoelde 
aanpassing van wetgeving zullen de partijen indien van toepassing geza-
menlijke modellen van certificaten overeenkomen. 
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Artikel 71

Verificatie

1. Om het vertrouwen in de doeltreffende tenuitvoerlegging van de 
bepalingen van dit hoofdstuk te bewaren, heeft elke partij het recht:

a. overeenkomstig de richtsnoeren in bijlage X bij deze overeen-
komst, het volledige controleprogramma van de autoriteiten van de 
andere partij of, indien van toepassing, andere maatregelen geheel of 
gedeeltelijk te verifiëren. De kosten hiervan worden gedragen door de 
verifiërende partij; 

b. te verlangen dat haar, vanaf een door de partijen vast te stellen 
datum, desgevraagd het volledige controleprogramma van de andere par-
tij geheel of gedeeltelijk wordt voorgelegd, alsook verslagen van de 
resultaten van de in het kader van dat programma verrichte controles; 

c. in voorkomend geval, voor laboratoriumtests met betrekking tot in 
bijlage IV-A en bijlage IV-C, onder 2, bij deze overeenkomst bedoelde 
handelsartikelen, desgevraagd deel te nemen aan het periodieke verge-
lijkende testprogramma, voor specifieke tests die door het referentiela-
boratorium van de andere partij worden opgezet. De kosten van deze 
deelname worden door de deelnemende partij gedragen. 

2. Elk van beide partijen mag de resultaten van de in lid 1, onder a), 
van dit artikel bedoelde verificatie delen met derden en de resultaten 
openbaar maken voor zover dit op grond van de ten aanzien van een 
partij toepasselijke bepalingen vereist is. Bepalingen over de vertrouwe-
lijkheid die op een van de partijen van toepassing zijn, worden in voor-
komend geval bij dit delen en/of deze bekendmaking van de resultaten 
geëerbiedigd. 

3. Het in artikel 74 van deze overeenkomst bedoelde SPS-subcomité 
kan bijlage X bij deze overeenkomst bij besluit wijzigen, daarbij op pas-
sende wijze rekening houdende met door internationale organisaties ver-
richte relevante werkzaamheden. 

4. De verificatieresultaten kunnen worden gebruikt ten behoeve van 
de in de artikelen 64, 66 en 72 van deze overeenkomst bedoelde maat-
regelen van de partijen of van een van de partijen. 

Artikel 72

Controles bij invoer en inspectievergoedingen

1. De partijen komen overeen dat de partij van invoer bij haar invoer-
controles op zendingen uit de partij van uitvoer de in bijlage XI, deel A, 
bij deze overeenkomst vastgelegde beginselen in acht dient te nemen. De 
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resultaten van deze controles kunnen worden gebruikt ten behoeve van 
de in artikel 71 van deze overeenkomst bedoelde verificaties. 

2. De frequentie waarmee elke partij materiële controles bij invoer 
verricht, zijn vastgesteld in bijlage XI, deel B, bij deze overeenkomst. 
Een partij kan deze frequentie binnen de grenzen van haar bevoegdheid 
en in overeenstemming met haar interne wetgeving wijzigen naar aan-
leiding van vooruitgang die werd geboekt in overeenstemming met de 
artikelen 64, 66 en 69 van deze overeenkomst, of naar aanleiding van de 
verificaties, het overleg of andere maatregelen waarin deze overeen-
komst voorziet. Bijlage XI, deel B, bij deze overeenkomst wordt door 
het in artikel 74 van deze overeenkomst bedoelde SPS-subcomité bij 
besluit dienovereenkomstig gewijzigd. 

3. De inspectievergoedingen mogen uitsluitend de kosten van de 
bevoegde autoriteit voor het verrichten van de controles bij invoer dek-
ken. De vergoedingen worden op dezelfde basis als retributies voor de 
inspectie van soortgelijke interne producten berekend. 

4. De partij van invoer stelt de partij van uitvoer op verzoek in ken-
nis van elke wijziging in de maatregelen die relevant is voor de invoer-
controles en inspectievergoedingen, inclusief de redenen daarvoor, en 
van elke belangrijke wijziging in de wijze waarop haar diensten deze 
controles verrichten. 

5. Vanaf een door het in artikel 74 van deze overeenkomst bedoelde 
SPS-subcomité vast te stellen datum kunnen de partijen overeenkomen 
onder welke voorwaarden zij elkaars in artikel 71, lid 1, onder b), 
bedoelde controles goedkeuren, teneinde de frequentie van de materiële 
invoercontroles voor de in artikel 69, lid 2, van deze overeenkomst 
bedoelde handelsartikelen in voorkomend geval aan te passen en weder-
zijds te verlagen.

Vanaf die datum kunnen de partijen wederzijds goedkeuring verlenen 
voor elkaars controles voor bepaalde handelsartikelen en de invoercon-
troles voor deze handelsartikelen derhalve verminderen of vervangen. 

6. De voorwaarden voor de goedkeuring van de aanpassing van de 
invoercontroles wordt opgenomen in bijlage XI bij deze overeenkomst, 
aan de hand van de in artikel 74, lid 6, van deze overeenkomst bedoelde 
procedure. 

Artikel 73

Vrijwaringsmaatregelen

1. Indien de partij van invoer op haar eigen grondgebied maatregelen 
neemt tegen een mogelijk ernstig gevaar of risico voor de gezondheid 
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van mens, dier en plant, dient de partij van uitvoer, onverminderd lid 2 
van dit artikel, gelijkwaardige maatregelen te nemen om insleep van dit 
gevaar of risico op het grondgebied van de partij van invoer te voorko-
men. 

2. De partij van invoer kan, als daartoe ernstige redenen bestaan met 
betrekking tot de gezondheid van mens, dier of plant, voorlopige maat-
regelen vaststellen om de gezondheid van mens, dier of plant te bescher-
men. Voor zendingen die al onderweg zijn tussen de partijen, zoekt de 
partij van invoer de meest geschikte, aan het risico evenredige oplossing 
om onnodige verstoringen van het handelsverkeer te voorkomen. 

3. De partij die maatregelen in het kader van lid 2 van dit artikel vast-
stelt, stelt de andere partij hiervan uiterlijk één werkdag na de datum 
waarop de maatregelen zijn vastgesteld, in kennis. Op verzoek van een 
van beide partijen en in overeenstemming met artikel 68, lid 3, van deze 
overeenkomst plegen de partijen binnen 15 werkdagen na de kennisge-
ving overleg over de situatie. De partijen houden op passende wijze 
rekening met de informatie die in het kader van dat overleg wordt ver-
kregen, en streven ernaar onnodige verstoringen van het handelsverkeer 
te voorkomen, in voorkomend geval rekening houdende met het resul-
taat van het in artikel 68, lid 3, van deze overeenkomst bedoelde over-
leg. 

Artikel 74

Subcomité voor sanitaire en fytosanitaire maatregelen (SPS-subcomité)

1. Er wordt een subcomité opgericht voor sanitaire en fytosanitaire 
maatregelen (hierna „SPS-subcomité” genoemd). Het SPS-subcomité 
komt binnen drie maanden na de inwerkingtreding van deze overeen-
komst bijeen, en daarna op verzoek van een van beide partijen, althans 
ten minste eens per jaar. Indien de partijen aldus overeenkomen, kan een 
bijeenkomst van het SPS-subcomité worden gehouden in de vorm van 
een video- of audiovergadering. Tussen twee vergaderingen door kan het 
SPS-subcomité bepaalde aangelegenheden ook schriftelijk behandelen. 

2. Het SPS-subcomité heeft de volgende taken:
a. op de tenuitvoerlegging van dit hoofdstuk toezien, alle kwesties die 

op dit hoofdstuk betrekking hebben, in overweging nemen en alle vra-
gen die naar aanleiding van de tenuitvoerlegging ervan rijzen, bestude-
ren; 

b. de bijlagen bij dit hoofdstuk herzien, met name in het licht van de 
geboekte vooruitgang in het kader van het overleg en de procedures 
waarin dit hoofdstuk voorziet; 
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c. de bijlagen IV tot en met XIV bij deze overeenkomst bij besluit 
wijzigen, in het licht van de onder b) van dit lid bedoelde herziening of 
zoals anderszins bepaald in dit hoofdstuk; en 

d. aan andere organen als omschreven in de Institutionele, algemene 
en slotbepalingen van deze overeenkomst, standpunten aanreiken en 
aanbevelingen doen in het licht van de onder b) van dit lid bedoelde her-
ziening. 

3. De partijen stemmen in met de oprichting van technische werk-
groepen, waar van toepassing, bestaande uit deskundigen die als verte-
genwoordiger van de partijen optreden; deze werkgroepen worden belast 
met de identificatie en behandeling van technische en wetenschappelijke 
vragen naar aanleiding van de toepassing van dit hoofdstuk. Als aanvul-
lende expertise vereist is, kunnen de partijen ook ad-hocgroepen, met 
inbegrip van wetenschappelijke groepen, oprichten. Van deze ad-
hocgroepen kunnen ook andere personen dan vertegenwoordigers van de 
partijen deel uitmaken. 

4. Het SPS-subcomité brengt het ingevolge artikel 465 van deze over-
eenkomst opgerichte handelscomité regelmatig op de hoogte van zijn 
activiteiten en de in het kader van zijn bevoegdheid genomen besluiten. 

5. Het SPS-subcomité stelt op zijn eerste bijeenkomst zijn werkwijze 
vast. 

6. Besluiten, aanbevelingen, verslagen of andere handelingen van het 
SPS-subcomité of enige andere door dit comité opgerichte groep, inzake 
invoervergunningen, uitwisseling van informatie, transparantie, erken-
ning van regionalisatie, gelijkwaardigheid en alternatieve maatregelen, 
en andere vraagstukken die vallen onder de leden 2 en 3, worden bij 
consensus goedgekeurd. 

HOOFDSTUK 5

DOUANE EN HANDELSBEVORDERING

Artikel 75

Doelstellingen

De partijen erkennen het belang van douaneaangelegenheden en han-
delsbevordering bij de ontwikkeling van het bilaterale handelsstelsel. Zij 
komen in beginsel overeen op dit gebied nauwer samen te werken om 
ervoor te zorgen dat de wetgeving en procedures ter zake, alsook de 
bestuurlijke capaciteit van de desbetreffende diensten, voldoen aan de 
doelstellingen van een effectieve controle en bevordering van de legi-
tieme handel.
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De partijen erkennen dat het grootst mogelijke belang moet worden 
gehecht aan de legitieme doelstellingen van het overheidsbeleid, met 
inbegrip van die met betrekking tot de handelsbevordering, de veiligheid 
en de fraudebestrijding en aan een evenwichtige benadering hiervan.

Artikel 76

Wetgeving en procedures

1. De partijen komen overeen dat hun respectieve wet- en regelge-
ving op handels- en douanegebied in beginsel stabiel en allesomvattend 
moet zijn, en dat bepalingen en procedures evenredig, transparant, voor-
spelbaar, niet-discriminerend en onpartijdig zullen zijn alsook op een-
vormige wijze doeltreffend moeten worden toegepast en dat zij onder 
meer:

a. de rechtmatige handel beschermen en vergemakkelijken door een 
doeltreffende handhaving en naleving van wettelijke vereisten; 

b. onnodige en discriminerende lasten voor het bedrijfsleven tegen-
gaan, fraude voorkomen en marktdeelnemers die de wetgeving goed 
naleven extra faciliteiten verlenen; 

c. één enkel administratief document voor douaneaangiften toepas-
sen; 

d. streven naar meer efficiëntie, transparantie en vereenvoudiging van 
douaneprocedures en -praktijken aan de grens; 

e. moderne douanetechnieken toepassen, zoals risicobeoordeling, con-
troles na de vrijgave van goederen en bedrijfsauditmethodes ter vereen-
voudiging en bevordering van de binnenkomst en de vrijgave van goe-
deren; 

f. tot doel hebben de kosten te verlagen en de voorspelbaarheid voor 
marktdeelnemers, met inbegrip van kleine en middelgrote ondernemin-
gen, te vergroten; 

g. onverminderd de toepassing van objectieve criteria voor risicobe-
oordeling de niet-discriminerende toepassing waarborgen van de vereis-
ten en procedures die op de invoer, uitvoer en doorvoer van goederen 
van toepassing zijn; 

h. de internationale instrumenten toepassen die van toepassing zijn op 
douane- en handelsgebied, met inbegrip van die welke zijn ontwikkeld 
door de Werelddouaneorganisatie, hierna „WDO” genoemd, („Frame-
work of Standards to Secure and Facilitate Global Trade” van 2005, de 
Overeenkomst van Istanbul inzake tijdelijke invoer van 1990, het GS-
verdrag van 1983), de WTO (bv. inzake waardering), de VN (TIR-
overeenkomst van 1975, de Overeenkomst inzake de harmonisatie van 
de goederencontroles aan de grenzen van 1982), alsmede EU-
richtsnoeren zoals de blauwdrukken voor de douane; 
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i. de noodzakelijke maatregelen nemen om de bepalingen van de her-
ziene Overeenkomst van Kyoto inzake de vereenvoudiging en harmoni-
satie van douaneprocedures van 1973 weer te geven en te implemente-
ren; 

j. voorzien in voorschriften en procedures die voorzien in bindende 
uitspraken vooraf over tariefindeling en oorsprongsregels. De partijen 
zullen ervoor zorgen dat een uitspraak alleen kan worden ingetrokken of 
nietig verklaard na kennisgeving aan de betrokken onderneming en zon-
der terugwerkende kracht, tenzij de uitspraak is gedaan op basis van 
onjuiste of onvolledige gegevens; 

k. vereenvoudigde procedures invoeren en toepassen voor toegelaten 
handelaren, op basis van objectieve en niet-discriminerende criteria; 

l. regels toepassen die waarborgen dat straffen voor inbreuken op 
douanevoorschriften of procedurele eisen evenredig en niet-
discriminerend zijn en dat hun toepassing niet tot nodeloze en onge-
rechtvaardigde vertragingen leidt; 

m. transparante, niet-discriminerende en evenredige voorschriften met 
betrekking tot het verlenen van vergunningen aan douane-expediteurs 
toepassen. 

2. Om hun werkmethoden te verbeteren en ervoor te zorgen dat hun 
optreden niet-discriminerend, transparant, doeltreffend, integer en te ver-
antwoorden is, nemen de partijen de volgende maatregelen:

a. zij nemen nadere maatregelen om de door de douanediensten en 
andere instanties verlangde gegevens en documentatie te verminderen, 
te vereenvoudigen en te standaardiseren; 

b. zij vereenvoudigen waar mogelijk eisen en formaliteiten, zodat 
goederen snel worden vrijgegeven en ingeklaard; 

c. zij zorgen voor doeltreffende, snelle en niet-discriminerende pro-
cedures die het recht tot het instellen van beroep tegen administratieve 
maatregelen, uitspraken en besluiten van de douane en van andere 
instanties betreffende de in-, uit- en doorvoer van goederen waarborgen. 
Deze beroepsprocedures zijn gemakkelijk toegankelijk, ook voor het 
midden- en kleinbedrijf, en de kosten ervan zijn redelijk en evenredig 
met de kosten van het beroep. De partijen nemen ook maatregelen om 
ervoor te zorgen dat wanneer tegen een litigieus besluit beroep wordt 
ingesteld, goederen normaal worden vrijgegeven en de betaling van 
rechten kan worden opgeschort, onder voorbehoud van de nodig geachte 
vrijwaringsmaatregelen. Voor zover nodig moet hierbij zekerheid wor-
den gesteld, bijvoorbeeld in de vorm van een onderpand of depot; 

d. zij zien erop toe dat ter zake van integriteit uiterst strenge normen 
worden nageleefd, met name aan de grens, door de toepassing van maat-
regelen die in overeenstemming zijn met de beginselen die zijn vervat 
in de desbetreffende internationale overeenkomsten en instrumenten, met 
name de herziene verklaring van Arusha in WDO-verband (2003) en de 
door de EG opgestelde blauwdrukken voor douane-ethiek (2007). 
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3. De partijen komen afschaffing overeen van:
a. elk vereiste met betrekking tot de verplichte inschakeling van 

douane-expediteurs; 
b. elk vereiste ten aanzien van verplichte inspecties vóór verzending 

of op de plaats van bestemming. 

4. Bepalingen inzake doorvoer
a. Voor de toepassing van deze overeenkomst gelden met betrekking 

tot doorvoer de voorschriften en definities van de WTO (artikel V van 
de GATT 1994, en verwante bepalingen, met inbegrip van de toelichtin-
gen of verbeteringen naar aanleiding van de onderhandelingen inzake 
handelsbevordering in het kader van de DOHA-ronde). Deze bepalingen 
zijn ook dan van toepassing wanneer de doorvoer van goederen op het 
grondgebied van een partij begint of eindigt (intern douanevervoer). 

b. De partijen streven geleidelijke koppeling van hun respectieve 
douanestelsels voor doorvoer na, met het oog op de toekomstige deel-
name van Oekraïne aan de regeling voor gemeenschappelijk douanever-
voer die vervat is in de Overeenkomst van 20 mei 1987 betreffende een 
gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer. 

c. De partijen zien erop toe dat alle betrokken instanties op hun res-
pectieve grondgebied gecoördineerd samenwerken om doorvoer te ver-
gemakkelijken en de grensoverschrijdende samenwerking te bevorderen. 
De partijen bevorderen tevens de samenwerking tussen de autoriteiten en 
de particuliere sector met betrekking tot doorvoer. 

Artikel 77

Relaties met het bedrijfsleven

De partijen komen overeen:
a. erop toe te zien dat hun respectieve wetgeving en procedures trans-

parant zijn en samen met de motivering ervan, algemeen bekend worden 
gemaakt, voor zover mogelijk langs elektronische weg. Er moet een 
overlegmechanisme zijn en een redelijke tijdspanne liggen tussen de 
bekendmaking en de inwerkingtreding van nieuwe of gewijzigde bepa-
lingen; 

b. dat tijdig en regelmatig met vertegenwoordigers van de handel 
wordt overlegd over wetsvoorstellen en procedures met betrekking tot 
douane- en handelsaangelegenheden. Hiertoe worden door elke partij 
mechanismen voor passend en regelmatig overleg tussen de diensten en 
het bedrijfsleven opgericht; 

c. algemene bekendheid te geven aan administratieve berichten ter 
zake, met name over de eisen voor douane-expediteurs, procedures bij 
binnenkomst van de goederen, openingstijden en werkwijzen van doua-
nekantoren in havens en bij grensposten en adressen voor het inwinnen 
van informatie; 

59 160



d. de samenwerking tussen de marktdeelnemers en de betrokken 
diensten te stimuleren door toepassing van niet-arbitraire, openbaar toe-
gankelijke procedures, zoals intentieverklaringen, met name op basis 
van die welke door de WDO zijn uitgevaardigd; 

e. erop toe te zien dat hun respectieve eisen en procedures op doua-
negebied en aanverwante gebieden blijven aansluiten op de legitieme 
behoeften van de handel, dat hierbij goede praktijken worden gevolgd 
en dat de handel hierdoor zo min mogelijk wordt beperkt. 

Artikel 78

Vergoedingen en heffıngen

De partijen verbieden administratieve heffingen van gelijke werking 
als in- en uitvoerrechten en heffingen.

Met betrekking tot alle door de douaneautoriteiten van elke partij 
opgelegde vergoedingen en heffingen van welke aard ook, met inbegrip 
van vergoedingen en heffingen voor taken die namens die autoriteiten 
door een andere instantie zijn verricht, op of in verband met de invoer 
of uitvoer en onverminderd de desbetreffende artikelen van hoofdstuk 1 
(Nationale behandeling en markttoegang voor goederen) van titel IV van 
deze overeenkomst, komen de partijen overeen dat:

a. vergoedingen en heffingen enkel kunnen worden opgelegd ter zake 
van buiten de aangewezen diensturen en op andere plaatsen dan de in de 
douaneregelingen bedoelde, op verzoek van de aangever in verband met 
de betrokken in- of uitvoer verleende diensten of een met die in- of uit-
voer verband houdende formaliteit waaraan moet worden voldaan; 

b. het bedrag van vergoedingen en heffingen niet de kosten van de 
verleende dienst te boven gaat; 

c. vergoedingen en heffingen niet op een ad-valoremgrondslag wor-
den berekend; 

d. informatie over vergoedingen en heffingen wordt bekendgemaakt. 
Deze informatie omvat de reden voor de vergoeding of de heffing ter 
zake van de verleende dienst, de verantwoordelijke autoriteit, de vergoe-
dingen en heffingen die zullen worden toegepast, en het tijdstip en de 
wijze waarop de betaling moet worden verricht.

De informatie over vergoedingen en heffingen wordt via een offi-
cieel aangewezen medium, en waar haalbaar en mogelijk via een offici-
ële website, bekendgemaakt; 

e. nieuwe of gewijzigde vergoedingen en heffingen worden niet opge-
legd totdat informatie daarover bekend is gemaakt en gemakkelijk be-
schikbaar is. 
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Artikel 79

Vaststelling van de douanewaarde

1. De Overeenkomst inzake de toepassing van artikel VII van de 
GATT 1994, die in bijlage 1A bij de WTO-overeenkomst is opgenomen, 
met inbegrip van de daaropvolgende wijzigingen, is van toepassing op 
de vaststelling van de douanewaarde van de goederen in de handel tus-
sen de partijen. De bepalingen van die overeenkomst worden hierbij in 
deze overeenkomst opgenomen en maken daarvan deel uit. Er worden 
geen minimumdouanewaarden gehanteerd. 

2. De partijen werken samen aan een gemeenschappelijke aanpak van 
problemen met betrekking tot de vaststelling van de douanewaarde. 

Artikel 80

Samenwerking op douanegebied

De partijen versterken de samenwerking om te zorgen voor imple-
mentatie van de doelstellingen van dit hoofdstuk, waarbij een redelijk 
evenwicht moet worden gezocht tussen vereenvoudiging en bevordering 
enerzijds, en doeltreffende controle en veiligheid anderzijds. Hiertoe 
gebruiken de partijen in voorkomend geval de blauwdrukken die de EG 
voor de douane heeft opgesteld, als benchmarking-instrument.

Om ervoor te zorgen dat de bepalingen van dit hoofdstuk worden 
nageleefd, zullen de partijen onder meer:

a. informatie uitwisselen over douanewetgeving en -procedures; 
b. gezamenlijke initiatieven ontwikkelen op het gebied van de proce-

dures bij invoer, uitvoer en doorvoer, alsmede initiatieven om de zaken-
wereld een efficiënte dienstverlening aan te bieden; 

c. samenwerken op het gebied van de automatisering van douane- en 
andere handelsprocedures; 

d. in voorkomend geval relevante informatie en gegevens uitwisselen, 
met inachtneming van de vertrouwelijkheid van gevoelige gegevens en 
de bescherming van persoonsgegevens; 

e. informatie uitwisselen en/of in overleg treden om voor zover mo-
gelijk, gemeenschappelijke standpunten vast te stellen in internationale 
organisaties op douanegebied als de WTO, de WDO, de VN, de Confe-
rentie van de Verenigde Naties inzake handel en ontwikkeling (Unctad) 
en de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties; 

f. samenwerken bij de planning en verlening van technische bijstand, 
met name ter vergemakkelijking van hervormingen op het gebied van 
douane en handelsbevordering overeenkomstig deze overeenkomst; 

g. beste praktijken op douanegebied uitwisselen, met name inzake de 
handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, in het bijzonder waar 
het gaat om nagemaakte goederen; 
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h. de coördinatie tussen alle grensinstanties zowel nationaal als grens-
overschrijdend bevorderen om het proces van grensoverschrijding te ver-
gemakkelijken en de controles te versterken, waarbij gezamenlijke grens-
controles waar dit haalbaar en passend is, tot de mogelijkheden behoren; 

i. wederzijds toegelaten handelaren alsmede douanecontroles in voor-
komend geval en voor zover passend, erkennen. Over de reikwijdte van 
deze samenwerking, de tenuitvoerlegging ervan en de praktische rege-
lingen in dit verband wordt besloten door het in artikel 83 van deze over-
eenkomst bedoelde subcomité douane. 

Artikel 81

Wederzijdse administratieve bijstand in douaneaangelegenheden

Onverminderd artikel 80 van deze overeenkomst verlenen de overhe-
den van de partijen elkaar administratieve bijstand in douaneaangelegen-
heden, in overeenstemming met de bepalingen die zijn neergelegd in 
protocol II bij deze overeenkomst inzake wederzijdse administratieve 
bijstand in douaneaangelegenheden.

Artikel 82

Technische bijstand en capaciteitsopbouw

De partijen werken samen met het oog op het verlenen van technische 
bijstand en op capaciteitsopbouw voor de implementatie van de handels-
bevordering en de hervormingen op douanegebied.

Artikel 83

Subcomité douane

Er wordt een subcomité douane opgericht. Het subcomité brengt ver-
slag over zijn activiteiten uit aan het Associatiecomité, in de samenstel-
ling volgens artikel 465, lid 4, van deze overeenkomst. De taken van het 
subcomité douane omvatten regelmatig overleg en toezicht op de tenuit-
voerlegging en het beheer in het kader van dit hoofdstuk, waaronder 
inzake aangelegenheden op het gebied van de douanesamenwerking, 
grensoverschrijdende douanesamenwerking en grensoverschrijdend be-
heer inzake douaneaangelegenheden, technische bijstand, oorsprongsre-
gels, handelsbevordering alsmede wederzijdse administratieve bijstand 
in douaneaangelegenheden.

Het subcomité douane zal onder meer:
a. toezien op de goede werking van dit hoofdstuk en de protocollen 

1 en 2 bij deze overeenkomst; 
b. besluiten tot het treffen van maatregelen en praktische regelingen 

voor de implementatie van dit hoofdstuk en de protocollen 1 en 2 bij 
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deze overeenkomst, met inbegrip van de uitwisseling van informatie en 
gegevens, wederzijdse erkenning van douanecontroles en partnerschaps-
programma’s op handelsgebied, en wederzijds overeengekomen voorde-
len; 

c. van gedachten wisselen over punten van gezamenlijk belang, met 
inbegrip van toekomstige maatregelen en de middelen daarvoor; 

d. passende aanbevelingen doen; en 
e. zijn interne reglement van orde vaststellen. 

Artikel 84

Aanpassing van douanewetgeving

De geleidelijke aanpassing aan de EU-douanewetgeving zoals deze is 
neergelegd in de EU-normen en de internationale normen zal plaatsvin-
den zoals uiteengezet in bijlage XV bij deze overeenkomst.

HOOFDSTUK 6

VESTIGING, HANDEL IN DIENSTEN EN ELEKTRONISCHE HANDEL

AFDELING 1 

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 85

Doelstelling en toepassingsgebied

1. De partijen herbevestigen hun respectieve rechten en verplichtin-
gen ingevolge de WTO-overeenkomst, en leggen hierbij de noodzake-
lijke regels vast voor geleidelijke wederzijdse liberalisering van het recht 
van vestiging, en de handel in diensten en voor samenwerking op het 
gebied van elektronische handel. 

2. Overheidsopdrachten worden behandeld in hoofdstuk 8 (Overheids-
opdrachten) van titel IV van deze overeenkomst en geen enkele bepaling 
van dit hoofdstuk kan zodanig worden uitgelegd dat zij een verplichting 
inhoudt met betrekking tot overheidsopdrachten. 

3. Subsidies worden behandeld in hoofdstuk 10 (Mededinging) van 
titel IV van deze overeenkomst en dit hoofdstuk is niet van toepassing 
op door de partijen verleende subsidies. 

4. Elk van beide partijen behoudt het recht nieuwe regelingen op te 
stellen en in te voeren om legitieme beleidsdoelstellingen te bereiken, 
mits zij verenigbaar zijn met dit hoofdstuk. 
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5. Dit hoofdstuk is noch van toepassing op maatregelen betreffende 
natuurlijke personen die toegang tot de arbeidsmarkt van een partij zoe-
ken, noch op maatregelen inzake staatsburgerschap, verblijf of werk op 
permanente basis.

Onverminderd de bepalingen inzake personenverkeer in titel III (Recht, 
vrijheid en veiligheid) van deze overeenkomst, belet geen enkele bepa-
ling van dit hoofdstuk een partij maatregelen toe te passen tot regeling 
van de toegang of het tijdelijke verblijf van natuurlijke personen op haar 
grondgebied, daarbij inbegrepen maatregelen die nodig zijn voor het 
beschermen van de integriteit van natuurlijke personen , en voor het ver-
zekeren van het ordelijke verkeer van die personen over haar grenzen, 
mits die maatregelen niet zodanig worden toegepast dat de voordelen die 
de andere partij op grond van dit hoofdstuk toekomen, daardoor worden 
teniet gedaan of uitgehold10). 

Artikel 86

Definities

Voor de toepassing van dit hoofdstuk:
1. „maatregel”: elke maatregel van een partij, in de vorm van een 

wet, regeling, voorschrift, procedure, besluit, administratieve handeling 
of in enige andere vorm; 

2. „door een partij vastgestelde of toegepaste maatregelen”: maat-
regelen genomen door:

a. een centrale, regionale of lokale overheid of autoriteit; en 
b. een niet-gouvernementele organisatie bij de uitoefening van 

door een centrale, regionale of lokale overheid of autoriteit gedele-
geerde bevoegdheden; 

3. „natuurlijke persoon van een partij”: een onderdaan van een 
EU-lidstaat of van Oekraïne volgens hun respectieve wetgeving; 

4. „rechtspersoon”: elke juridische entiteit, naar toepasselijk recht 
opgericht of anderszins georganiseerd, met winst- of andere oogmerken, 
en in eigendom van particulieren of van de overheid, met inbegrip van 
kapitaalvennootschappen, trusts, personenvennootschappen, joint ven-
tures, eenmanszaken of verenigingen; 

5. „rechtspersoon van de EU-partij” of „rechtspersoon van Oekra-
ïne”: een rechtspersoon die overeenkomstig de wetgeving van een lid-
staat van de Europese Unie respectievelijk Oekraïne is opgericht, en die 
op het grondgebied waarop het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie van toepassing is respectievelijk op dat van Oekraïne zijn 
statutaire zetel, hoofdbestuur of hoofdvestiging heeft.

 

10) Het feit alleen dat voor natuurlijke personen afkomstig uit bepaalde landen 
wel en voor die uit andere landen niet een visum vereist is, wordt niet geacht 
voordelen op grond van de overeenkomst teniet te doen of uit te hollen.
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Wanneer deze rechtspersoon op het grondgebied waarop het Ver-
drag betreffende de werking van de Europese Unie van toepassing is of 
op dat van Oekraïne alleen zijn statutaire zetel of hoofdbestuur heeft, 
wordt hij niet als rechtspersoon uit de EU-partij respectievelijk Oekra-
ïne beschouwd, tenzij zijn handelingen een daadwerkelijke en duurzame 
band met de economie van de EU-partij respectievelijk Oekraïne heb-
ben; 

6. onverminderd het voorgaande lid zijn de bepalingen van deze 
overeenkomst tevens van toepassing op buiten de EU-partij of Oekraïne 
gevestigde scheepvaartondernemingen waarover onderdanen van een 
lidstaat van de Europese Unie respectievelijk Oekraïne zeggenschap 
hebben, indien hun schepen overeenkomstig hun respectieve wetgeving 
in die lidstaat of Oekraïne zijn geregistreerd en zij de vlag van een lid-
staat van de Europese Unie of van Oekraïne voeren; 

7. „dochteronderneming” van een rechtspersoon uit een partij: een 
rechtspersoon waarover een andere rechtspersoon uit die partij daadwer-
kelijk zeggenschap heeft11); 

8. „filiaal” van een rechtspersoon: een vestiging zonder rechtsper-
soonlijkheid die:

a. kennelijk een permanent karakter bezit, zoals een agentschap 
van een moedermaatschappij; 

b. een eigen managementstructuur heeft; en 
c. over de nodige materiële voorzieningen beschikt om zaken te 

doen met derden, zodanig dat laatstgenoemden, hoewel zij ervan op 
de hoogte zijn dat er indien nodig een rechtsverhouding is met de 
moedermaatschappij waarvan het hoofdkantoor zich in het buiten-
land bevindt, geen rechtstreeks contact met deze moedermaatschap-
pij behoeven te hebben, maar hun transacties kunnen afhandelen 
met de vestiging die het agentschap vormt; 

9. „vestiging”:
a. wat rechtspersonen in de EU-partij of in Oekraïne betreft, het 

recht op toegang tot en op uitoefening van economische activiteiten 
door oprichting, met inbegrip van verwerving, van een rechtsper-
soon en/of van een filiaal of een vertegenwoordigingskantoor in 
Oekraïne respectievelijk in de EU-partij; 

b. wat natuurlijke personen betreft, het recht van natuurlijke per-
sonen uit de EU-partij of uit Oekraïne op toegang tot en op uitoe-
fening van economische activiteiten als zelfstandige, alsmede het 
recht op de oprichting van ondernemingen, met name vennootschap-
pen, waarover zij daadwerkelijk zeggenschap hebben; 

10. „investeerder”: een natuurlijke of rechtspersoon uit een partij die 
door middel van het opzetten van een vestiging een economische acti-
viteit uitoefent of tracht uit te oefenen;  

11) Een rechtspersoon heeft zeggenschap over een andere rechtspersoon wan-
neer eerstgenoemde bevoegd is een meerderheid van zijn bestuurders te benoe-
men of de handelingen van die andere rechtspersoon anderszins te sturen.
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11. „economische activiteiten”: omvatten activiteiten met een indus-
trieel of commercieel karakter of activiteiten van personen die een vrij 
beroep uitoefenen, alsmede activiteiten van ambachtslieden, behoudens 
activiteiten die worden uitgevoerd bij de uitoefening van overheidsge-
zag; 

12. „handelingen”: het verrichten van economische activiteiten; 
13. „diensten”: alle diensten in elke sector behalve diensten die bij 

de uitoefening van overheidsgezag worden verleend; 
14. „bij de uitoefening van overheidsgezag verleende diensten en 

andere activiteiten”: elke dienst of activiteit die noch op commerciële 
basis, noch in concurrentie met een of meer dienstverleners wordt ver-
leend; 

15. „grensoverschrijdende dienstverlening”: het verlenen van een 
dienst:

a. vanaf het grondgebied van een partij op het grondgebied van 
de andere partij; 

b. op het grondgebied van een partij ten behoeve van een gebrui-
ker van de dienst uit de andere partij; 

16. „dienstverlener” van een partij: een natuurlijke of rechtspersoon 
uit een partij die een dienst verleent of aanbiedt, met inbegrip van per-
sonen die dit via een vestiging doen; 

17. „stafpersoneel”: natuurlijke personen die bij een rechtspersoon 
uit een partij, niet zijnde een organisatie zonder winstoogmerk, werk-
zaam zijn en verantwoordelijk zijn voor het opzetten van dan wel voor 
een goed toezicht op en een goede administratie en exploitatie van een 
vestiging.

Tot het stafpersoneel behoren tevens „zakelijke bezoekers” die 
verantwoordelijk zijn voor het opzetten van een vestiging en „binnen de 
onderneming overgeplaatste personen”:

a. „zakelijke bezoekers”: natuurlijke personen met een staffunc-
tie die verantwoordelijk zijn voor het opzetten van een vestiging. Zij 
verrichten geen directe transacties met het publiek en ontvangen 
geen beloning uit een bron die in de gastpartij is gevestigd; 

b. „binnen de onderneming overgeplaatste personen”: natuur-
lijke personen die ten minste een jaar werknemer of partner (niet 
zijnde meerderheidsaandeelhouder) van een rechtspersoon uit een 
partij zijn en die tijdelijk naar een vestiging op het grondgebied van 
de andere partij zijn overgeplaatst. De betrokken natuurlijke persoon 
moet tot een van de volgende categorieën behoren;

i. managers:
personen die deel uitmaken van het hoger leidinggevend 
personeel van een rechtspersoon, die in de eerste plaats 
verantwoordelijk zijn voor het management van de vesti-
ging, onder het algemene toezicht of de leiding van de raad 
van bestuur of de aandeelhouders of daarmee gelijkge-
stelde personen, waaronder natuurlijke personen die:
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– leiding geven aan een vestiging of een afdeling of 
onderafdeling daarvan; 

– toezicht houden op de werkzaamheden van andere toe-
zichthoudende, gespecialiseerde of leidinggevende werkne-
mers en deze werkzaamheden controleren; 

– persoonlijk bevoegd zijn personeel in dienst te nemen 
en te ontslaan, of indienstneming of ontslag van personeel of 
andere maatregelen in het kader van het personeelsbeleid aan 
te bevelen; 
ii. specialisten:

binnen een rechtspersoon werkzame personen die beschik-
ken over uitzonderlijke kennis die van wezenlijk belang is 
voor de productie, de onderzoeksuitrusting, de technische 
werkzaamheden of het management van de vestiging. Voor 
de beoordeling van die kennis wordt niet alleen specifiek 
met de vestiging verband houdende kennis in aanmerking 
genomen, maar ook of de persoon in hoge mate gekwali-
ficeerd is voor een type werk of handel waarvoor speci-
fieke technische kennis vereist is, evenals het lidmaatschap 
van een erkende beroepsgroep; 

18. „afgestudeerde stagiairs”: natuurlijke personen uit een partij die 
ten minste een jaar in dienst zijn van een rechtspersoon uit die partij, die 
universitair afgestudeerd zijn en die voor loopbaanontwikkeling of een 
opleiding in bedrijfskundige technieken of methoden tijdelijk naar een 
vestiging op het grondgebied van de andere partij zijn overgeplaatst12); 

19. „verkopers van zakelijke diensten”: natuurlijke personen die ver-
tegenwoordigers zijn van een dienstverlener uit een partij die toegang tot 
en tijdelijk verblijf op het grondgebied van de andere partij beoogt om 
over de verkoop van diensten te onderhandelen of voor die dienstverle-
ner overeenkomsten voor de verkoop van diensten te sluiten. Zij verrich-
ten geen directe transacties met het publiek en ontvangen geen beloning 
uit een in de gastpartij gevestigde bron; 

20. „dienstverleners op contractbasis”: natuurlijke personen in dienst 
bij een rechtspersoon uit een partij die geen vestiging op het grondge-
bied van de andere partij heeft en die een bonafide contract13) voor de 
verlening van diensten aan een eindverbruiker in die andere partij heeft 
gesloten, zodat de tijdelijke aanwezigheid van zijn werknemers in die 
partij vereist is voor de uitvoering van het dienstverleningscontract; 

 

12) Van de ontvangende vestiging kan worden verlangd dat zij vooraf ter goed-
keuring een opleidingsprogramma voor de volledige duur van het verblijf voor-
legt, om aan te tonen dat het verblijf bedoeld is voor opleiding. De bevoegde 
autoriteiten kunnen verlangen dat de opleiding wordt gekoppeld aan het univer-
sitaire diploma dat is behaald.

13) Het dienstencontract moet in overeenstemming zijn met de wet- en regel-
geving en de rechtsgeldige eisen van de partij waar het contract wordt uitgevoerd.
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21. „beoefenaars van een vrij beroep”: natuurlijke personen die als 
zelfstandige dienstverlener op het grondgebied van een partij zijn geves-
tigd, geen vestiging op het grondgebied van de andere partij hebben en 
een bonafide contract14) voor de verlening van diensten aan een eindver-
bruiker in die andere partij hebben gesloten, zodat hun tijdelijke aanwe-
zigheid op het grondgebied van die partij vereist is voor de uitvoering 
van het dienstverleningscontract. 

AFDELING 2 

VESTIGING

Artikel 87

Toepassingsgebied

Deze afdeling is van toepassing op maatregelen die door de partijen 
zijn vastgesteld of worden gehandhaafd en die van invloed zijn op ves-
tiging15) met betrekking tot alle economische activiteiten, met uitzonde-
ring van:

a. de winning, vervaardiging en verwerking16) van nucleair materiaal; 
b. de productie van of handel in wapens, munitie en oorlogsmateri-

eel; 
c. audiovisuele diensten; 
d. nationale maritieme cabotage17); 

 

14) Het dienstencontract moet in overeenstemming zijn met de wet- en regel-
geving en de rechtsgeldige eisen van de partij waar het contract wordt uitgevoerd.

15) Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de bescherming van investeringen, 
anders dan de behandeling ingevolge artikel 88 (nationale behandeling), procedu-
res voor de beslechting van geschillen tussen investeerders en de staat daaronder 
begrepen.

16) Voor alle duidelijkheid: de verwerking van nucleair materiaal omvat alle 
activiteiten van code 2330 van de herziene versie 3.1 van de VN ISIC classifica-
tie.

17) Behoudens de activiteiten die onder de betreffende nationale wetgeving als 
cabotage kunnen worden beschouwd, heeft nationale cabotage in de zin van dit 
hoofdstuk betrekking op het vervoer van passagiers of goederen tussen een haven 
of een locatie in Oekraïne of een lidstaat van de Europese Unie, en een andere 
haven of locatie in Oekraïne of een lidstaat van de Europese Unie, met inbegrip 
van het continentale plat ervan, zoals voorzien in het VN-Verdrag inzake het recht 
van de zee, en verkeer dat begint en eindigt in dezelfde haven of op dezelfde 
locatie in Oekraïne of een lidstaat van de Europese Unie.
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e. interne en internationale luchtvervoerdiensten18), ongeacht of het 
gaat om lijndiensten, en diensten die rechtstreeks verband houden met 
de uitoefening van verkeersrechten, andere dan:

i. reparatie en onderhoud van luchtvaartuigen waarbij het lucht-
vaartuig buiten dienst wordt gesteld; 

ii. verkoop en marketing van luchtvervoerdiensten; 
iii. geautomatiseerde boekingssystemen; 
iv. grondafhandelingsdiensten; 
v. exploitatie van luchthavens. 

Artikel 88

Nationale behandeling en behandeling als meest begunstigde natie

1. Behoudens de in bijlage XVI-D bij deze overeenkomst vermelde 
voorbehouden zal Oekraïne bij de inwerkingtreding van deze overeen-
komst:

i. voor de vestiging van dochterondernemingen, filialen en vertegen-
woordigingskantoren van rechtspersonen uit de EU-partij geen 
behandeling toekennen die minder gunstig is dan die welke aan de 
interne rechtspersonen, filialen en vertegenwoordigingskantoren of 
aan die uit derde landen wordt toegekend, indien deze behandeling 
gunstiger is; 

ii. voor het exploiteren van eenmaal gevestigde dochterondernemin-
gen, filialen en vertegenwoordigingskantoren van rechtspersonen 
uit de EU-partij in Oekraïne geen behandeling toekennen die min-
der gunstig is dan die welke aan de interne rechtspersonen, filialen 
en vertegenwoordigingskantoren of aan die uit derde landen wordt 
toegekend, indien deze behandeling gunstiger is19). 

2. Behoudens de in bijlage XVI-A bij deze overeenkomst vermelde 
voorbehouden zal de EU-partij bij de inwerkingtreding van deze over-
eenkomst:

i. voor de vestiging van dochterondernemingen, filialen en vertegen-
woordigingskantoren van rechtspersonen uit Oekraïne geen behan-
deling toekennen die minder gunstig is dan die welke aan de 

 

18) De voorwaarden voor wederzijdse toegang tot de markt op het gebied van 
luchtvervoer wordt geregeld door de overeenkomst tussen de Europese Unie en 
haar lidstaten enerzijds en Oekraïne anderzijds betreffende de totstandbrenging 
van een gemeenschappelijke luchtvaartruimte.

19) Deze verplichting geldt niet voor niet onder dit hoofdstuk vallende bepalin-
gen inzake de bescherming van investeringen, bepalingen inzake procedures voor 
de beslechting van geschillen tussen investeerders en de staat daaronder begre-
pen, uit andere overeenkomsten.
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interne rechtspersonen, filialen en vertegenwoordigingskantoren of 
aan die uit derde landen wordt toegekend, indien deze behandeling 
gunstiger is; 

ii. voor het exploiteren van eenmaal gevestigde dochterondernemin-
gen, filialen en vertegenwoordigingskantoren van rechtspersonen 
uit Oekraïne in de EU-partij geen behandeling toekennen die min-
der gunstig is dan die welke aan de interne rechtspersonen, filialen 
en vertegenwoordigingskantoren of aan die uit derde landen wordt 
toegekend, indien deze behandeling gunstiger is20). 

3. Behoudens de in de lijsten in de bijlagen XVI-A en XVI-D bij deze 
overeenkomst opgenomen voorbehouden stellen de partijen geen nieuwe 
regelgeving of maatregelen vast die met betrekking tot de vestiging van 
rechtspersonen uit de EU-partij of Oekraïne op hun grondgebied dan wel 
de handelingen van die rechtspersonen na vestiging, discrimineren ten 
opzichte van wat voor de eigen rechtspersonen geldt. 

Artikel 89

Herziening

1. Met het oog op de geleidelijke liberalisering van de voorwaarden 
voor vestiging evalueren de partijen regelmatig het juridische kader voor 
vestiging21) en het vestigingsklimaat, in overeenstemming met hun uit 
internationale overeenkomsten voortvloeiende verbintenissen. 

2. In het kader van de in lid 1 van dit artikel bedoelde evaluatie 
onderzoeken de partijen welke belemmeringen voor vestiging zich heb-
ben voorgedaan en treden zij in onderhandeling om dergelijke belemme-
ringen aan te pakken, met het oogmerk de bepalingen van dit hoofdstuk 
uit te diepen en nader te voorzien in bepalingen voor investeringsbe-
scherming alsmede procedures voor de beslechting van geschillen tus-
sen investeerders en de staat. 

Artikel 90

Andere overeenkomsten

Geen enkele bepaling in dit hoofdstuk wordt zodanig uitgelegd dat de 
rechten van investeerders uit de partijen op een gunstigere behandeling 
waarin is voorzien in een bestaande of toekomstige internationale over-
 

20) Deze verplichting geldt niet voor niet voor niet onder dit hoofdstuk vallende 
bepalingen inzake de bescherming van investeringen, bepalingen inzake procedu-
res voor de beslechting van geschillen tussen investeerders en staat daaronder 
begrepen, uit andere overeenkomsten.

21) Dit omvat tevens dit hoofdstuk en de bijlagen XVI-A en XVI-D.
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eenkomst inzake investeringen waarbij een lidstaat van de Europese 
Unie en Oekraïne partij zijn, worden beperkt.

Artikel 91

Norm voor de behandeling van filialen en 
vertegenwoordigingskantoren

1. Het bepaalde in artikel 88 van deze overeenkomst vormt geen 
beletsel voor de toepassing door een partij van bijzondere regels met 
betrekking tot de vestiging en exploitatie op haar grondgebied van fili-
alen en vertegenwoordigingskantoren van rechtspersonen uit de andere 
partij die op het grondgebied van eerstgenoemde partij niet als rechts-
persoon zijn erkend, wanneer deze bijzondere regels op grond van juri-
dische of technische verschillen tussen bedoelde filialen en vertegen-
woordigingskantoren en wel op het grondgebied van de eerste partij als 
rechtspersoon erkende filialen en vertegenwoordigingskantoren of, voor 
wat financiële diensten betreft, om prudentiële redenen gerechtvaardigd 
zijn. 

2. Het verschil in behandeling mag niet verder gaan dan hetgeen van-
wege die juridische of technische verschillen of, voor wat financiële 
diensten betreft, om prudentiële redenen strikt noodzakelijk is. 

AFDELING 3 

GRENSOVERSCHRIJDENDE DIENSTVERLENING

Artikel 92

Toepassingsgebied

Deze afdeling is van toepassing op maatregelen van de partijen die 
van invloed zijn op alle grensoverschrijdende dienstverlening, met uit-
zondering van:

a. audiovisuele diensten22); 

 

22) De uitsluiting van audiovisuele diensten uit het toepassingsgebied van dit 
hoofdstuk laat de samenwerking op het gebied van audiovisuele diensten in het 
kader van titel V inzake economische en sectorale samenwerking van deze over-
eenkomst onverlet.
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b. nationale cabotage in het zeevervoer23), en 
c. interne en internationale luchtvervoerdiensten24), ongeacht of het 

gaat om lijndiensten, en diensten die rechtstreeks verband houden met 
de uitoefening van verkeersrechten, andere dan:

i. reparatie en onderhoud van luchtvaartuigen waarbij het lucht-
vaartuig buiten dienst wordt gesteld; 

ii. verkoop en marketing van luchtvervoerdiensten; 
iii. diensten die verband houden met geautomatiseerde boekings-

systemen; 
iv. grondafhandelingsdiensten; 
v. exploitatie van luchthavens. 

Artikel 93

Markttoegang

1. Ten aanzien van de markttoegang voor grensoverschrijdende dienst-
verlening behandelt elk van beide partijen diensten en dienstverleners uit 
de andere partij niet minder gunstig dan is voorzien in de specifieke ver-
bintenissen die zijn neergelegd in de bijlagen XVI-B en XVI-E bij deze 
overeenkomst. 

2. Voor sectoren waarvoor verbintenissen betreffende markttoegang 
worden aangegaan, worden de maatregelen die een partij niet mag hand-
haven of vaststellen voor een bepaalde regio of voor haar gehele grond-
gebied, tenzij anderszins bepaald in de bijlagen XVI-B en XVI-E bij 
deze overeenkomst, omschreven als:

a. beperkingen van het aantal dienstverleners door middel van nume-
rieke quota, monopolies, exclusiviteitsbepalingen of de eis van een 
onderzoek naar de economische behoefte; 

b. beperkingen van de totale waarde van transacties of activa in ver-
band met diensten door middel van numerieke quota of de eis van een 
onderzoek naar de economische behoefte; 

c. beperkingen van het totale aantal dienstentransacties of het totale 
volume van de dienstenoutput, in bepaalde numerieke eenheden uitge- 

23) Behoudens de activiteiten die onder de betreffende nationale wetgeving als 
cabotage kunnen worden beschouwd, heeft nationale cabotage in het zeevervoer 
in de zin van dit hoofdstuk betrekking op het vervoer van passagiers of goederen 
tussen een haven of een locatie in Oekraïne of een lidstaat van de Europese Unie, 
en een andere haven of locatie in Oekraïne of een lidstaat van de Europese Unie, 
met inbegrip van het continentale plat ervan, zoals voorzien in het VN-Verdrag 
inzake het recht van de zee, en op verkeer dat begint en eindigt in dezelfde haven 
of op dezelfde locatie in Oekraïne of een lidstaat van de Europese Unie.

24) De voorwaarden voor wederzijdse toegang tot de markt op het gebied van 
luchtvervoer wordt geregeld door de overeenkomst tussen de Europese Unie en 
haar lidstaten enerzijds en Oekraïne anderzijds betreffende de totstandbrenging 
van een gemeenschappelijke luchtvaartruimte.
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drukt in de vorm van quota of door middel van de eis van een onder-
zoek naar de economische behoefte. 

Artikel 94

Nationale behandeling

1. Elk van beide partijen behandelt in de sectoren waarvoor verbin-
tenissen inzake de markttoegang in de bijlagen XVI-B en XVI-E bij 
deze overeenkomst zijn opgenomen, met inachtneming van de daarin 
vermelde voorwaarden en kwalificaties, diensten en dienstverleners uit 
de andere partij in het kader van alle maatregelen die op de grensover-
schrijdende dienstverlening van invloed zijn, niet minder gunstig dan 
haar eigen soortgelijke diensten en dienstverleners. 

2. Een partij kan aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel voldoen door 
aan diensten en dienstverleners uit de andere partij een behandeling toe 
te kennen die naar de vorm identiek is aan of naar de vorm afwijkt van 
de behandeling die zij aan haar eigen diensten en dienstverleners toe-
kent. 

3. Een naar de vorm identieke of naar de vorm afwijkende behande-
ling wordt geacht minder gunstig te zijn indien zij de mededingingsvoor-
waarden wijzigt ten gunste van diensten of dienstverleners uit de betrok-
ken partij, in vergelijking met soortgelijke diensten of dienstverleners uit 
de andere partij. 

4. De op grond van dit artikel aangegane specifieke verbintenissen 
worden niet zodanig uitgelegd dat een partij verplicht is tot compensatie 
van concurrentienadelen die inherent zijn aan het buitenlandse karakter 
van de desbetreffende diensten of dienstverleners. 

Artikel 95

Lijsten van verbintenissen

1. De door elk van beide partijen ingevolge dit hoofdstuk geliberali-
seerde sectoren en de beperkingen, door middel van voorbehouden, ten 
aanzien van de markttoegang en van de nationale behandeling voor dien-
sten en dienstverleners uit de andere partij in die sectoren, worden in de 
lijsten van verbintenissen in de bijlagen XVI-B en XVI-E bij deze over-
eenkomst vermeld. 

2. Onverminderd de bestaande of toekomstige rechten en verplichtin-
gen van de partijen uit hoofde van het Verdrag van de Raad van Europa 
inzake grensoverschrijdende televisie van 1989 en het Europees Verdrag 
inzake cinematografische coproductie van 1992, omvatten de lijsten van 
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verbintenissen in de bijlagen XVI-B en XVI-E bij deze overeenkomst 
geen verbintenissen inzake audiovisuele diensten. 

Artikel 96

Herziening

Met het oog op de geleidelijke liberalisering van de grensoverschrij-
dende dienstverlening tussen de partijen zal het Handelscomité regelma-
tig de in artikel 95 van deze overeenkomst bedoelde lijsten van verbin-
tenissen herzien. Bij deze herziening zal rekening worden gehouden met 
de mate van vooruitgang wat de omzetting, de implementatie en de 
handhaving van het in bijlage XVII bij deze overeenkomst bedoelde 
EU-acquis betreft en de impact daarvan op de afschaffing van resterende 
belemmeringen voor de grensoverschrijdende dienstverlening tussen de 
partijen.

AFDELING 4 

TIJDELIJKE AANWEZIGHEID VAN NATUURLIJKE PERSONEN VOOR ZAKELIJKE 
DOELEINDEN

Artikel 97

Toepassingsgebied

Deze afdeling is van toepassing op de maatregelen van de partijen 
betreffende de toelating en het tijdelijke verblijf25) op hun grondgebied 
van categorieën natuurlijke personen die diensten verlenen als omschre-
ven in artikel 86, leden 17 tot en met 21, van deze overeenkomst.

Artikel 98

Stafpersoneel

1. Een rechtspersoon uit de EU-partij of uit Oekraïne mag, in over-
eenstemming met de in het gastland van vestiging geldende wetgeving, 
werknemers die onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie 
 

25) Alle andere verplichtingen in de wet- en regelgeving van de partijen aan-
gaande binnenkomst, verblijf, arbeid en sociale zekerheid blijven van toepassing, 
regelingen betreffende verblijfsperiode, minimumloon en collectieve loonover-
eenkomsten daaronder begrepen. Verbintenissen inzake personenverkeer zijn niet 
van toepassing in gevallen waarin het de bedoeling of het gevolg van dergelijk 
verkeer is in te grijpen in arbeids- of managementgeschillen of -onderhandelingen, 
dan wel het resultaat van dergelijke geschillen of onderhandelingen op andere 
wijze te beïnvloeden.
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respectievelijk Oekraïne, in dienst hebben respectievelijk in dienst laten 
zijn van een van haar dochterondernemingen, filialen of vertegenwoor-
digingskantoren op het grondgebied van Oekraïne respectievelijk de 
EU-partij, mits die werknemers stafpersoneel in de zin van artikel 86 
van deze overeenkomst zijn en uitsluitend in dienst zijn van rechtsper-
sonen, dochterondernemingen, filialen en vertegenwoordigingskantoren. 
De verblijfs- en werkvergunningen van dergelijke werknemers bestrijken 
slechts het tijdvak van een dergelijke tewerkstelling. De binnenkomst en 
het tijdelijke verblijf van die werknemers worden toegestaan voor een 
periode van ten hoogste drie jaar. 

2. De binnenkomst en het tijdelijke verblijf van natuurlijke personen 
uit Oekraïne respectievelijk de EU-partij op het grondgebied van de 
EU-partij respectievelijk Oekraïne wordt toegestaan wanneer deze na-
tuurlijke personen vertegenwoordiger van rechtspersonen en zakelijke 
bezoekers in de zin van artikel 86, lid 17, onder a), van deze overeen-
komst zijn. Onverminderd lid 1 van dit artikel bestrijken de toelating en 
het tijdelijke verblijf van zakelijke bezoekers een periode van maximaal 
90 dagen per 12 maanden. 

Artikel 99

Afgestudeerde stagiairs

Een rechtspersoon uit de EU-partij of uit Oekraïne mag in overeen-
stemming met de in het gastland van vestiging geldende wetgeving afge-
studeerde stagiairs die onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese 
Unie respectievelijk Oekraïne, in dienst hebben respectievelijk in dienst 
laten zijn van een van haar dochterondernemingen, filialen of vertegen-
woordigingskantoren op het grondgebied van Oekraïne respectievelijk 
de EU-partij, mits die stagiairs uitsluitend in dienst zijn van rechtsper-
sonen, dochterondernemingen, filialen en vertegenwoordigingskantoren. 
De tijdelijke toelating en het tijdelijke verblijf van afgestudeerde stagi-
airs bestrijken een periode van maximaal een jaar.

Artikel 100

Verkopers van zakelijke diensten

Elk van beide partijen maakt de tijdelijke toelating en het tijdelijke 
verblijf van verkopers van zakelijke diensten mogelijk voor een periode 
van maximaal 90 dagen per 12 maanden.
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Artikel 101

Dienstverleners op contractbasis

1. De partijen herbevestigen hun respectieve verplichtingen ingevolge 
de door hen in het kader van de Algemene Overeenkomst inzake de han-
del in diensten van 1994 (hierna de „GATS” genoemd) aangegane ver-
bintenissen ten aanzien van de toelating en het tijdelijke verblijf van 
dienstverleners op contractbasis. 

2. Voor elke hieronder vermelde sector staat elk van beide partijen toe 
dat op hun respectieve grondgebied dienstverleners op contractbasis uit 
de andere partij diensten verlenen, met inachtneming van de voorwaar-
den van lid 3 van dit artikel en de bijlagen XVI-C en XVI-F bij deze 
overeenkomst inzake voorbehouden ten aanzien van dienstverleners op 
contractbasis en beoefenaars van een vrij beroep:

a. rechtskundige diensten; 
b. accountants, boekhouders; 
c. diensten van belastingconsulenten; 
d. diensten van architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchi-

tecten; 
e. ingenieurs, geïntegreerde diensten van ingenieurs; 
f. diensten in verband met computers; 
g. speur- en ontwikkelingswerk; 
h. reclame; 
i. advies op het gebied van bedrijfsbeheer; 
j. diensten in verband met advies op het gebied van bedrijfsbeheer; 
k. technische testen en toetsen; 
l. aanverwante wetenschappelijke en technische adviezen; 
m. onderhoud en reparatie van apparatuur in het kader van servicecon-

tracten na verkoop of lease; 
n. vertalers; 
o. inspectie van bouwterreinen; 
p. milieudiensten; 
q. reisbureaus en reisorganisatoren; 
r. amusement. 

3. Op de door de partijen aangegane verbintenissen zijn de volgende 
voorwaarden van toepassing:

a. de natuurlijke personen moeten voor het verlenen van een dienst 
tijdelijk zijn aangetrokken als werknemer van een rechtspersoon die een 
dienstencontract heeft gesloten voor een periode van maximaal 12 maan-
den; 

b. de natuurlijke personen die de andere partij binnenkomen, moeten 
die diensten aanbieden in de hoedanigheid van werknemer van de 
rechtspersoon die de diensten ten minste gedurende het jaar dat onmid-
dellijk aan de datum van indiening van de aanvraag voor toelating tot de 
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andere partij voorafging, heeft verleend . Voorts moeten de natuurlijke 
personen op de datum van indiening van een aanvraag voor toelating tot 
de andere partij beschikken over ten minste drie jaar beroepservaring26) 

in de activiteitensector waarop het contract betrekking heeft; 
c. de natuurlijke personen die de andere partij binnenkomen moeten 

in het bezit zijn van:
i. een universitaire graad of een kwalificatie waaruit kennis op een 

gelijkwaardig niveau blijkt27), en 
ii. beroepskwalificaties voor zover dit voor de uitoefening van een 

activiteit vereist is op grond van de wet- en regelgeving of 
andere wettelijke vereisten van de partij waar de dienst wordt 
verleend; 

d. de natuurlijke persoon ontvangt op het grondgebied van de andere 
partij voor de dienstverlening geen andere beloning dan die welke wordt 
betaald door de rechtspersoon waarbij de natuurlijke persoon in dienst 
is; 

e. de toelating en het tijdelijke verblijf in de betrokken partij vindt 
plaats voor een periode van bij elkaar opgeteld maximaal 6 maanden, 
dan wel, wat Luxemburg aangaat, 25 weken, gedurende een periode van 
12 maanden dan wel voor de duur van het contract indien dit een kor-
tere looptijd heeft; 

f. toelating waarvoor ingevolge dit artikel toestemming wordt ver-
leend, heeft enkel betrekking op de dienstenactiviteit waarop het con-
tract betrekking heeft, en verleent niet het recht tot het voeren van de 
beroepstitel van de partij waarin de dienst wordt verleend; 

g. het aantal personen dat onder het dienstencontract valt, mag niet 
hoger zijn dan voor de uitvoering van het contract noodzakelijk is, zoals 
vereist kan zijn op grond van de wet- en regelgeving of andere wette-
lijke vereisten van de partij waarin de dienst wordt verleend; 

h. andere discriminerende beperkingen, waaronder die met betrek-
king tot het aantal natuurlijke personen in de vorm van een onderzoek 
naar de economische behoefte, als vermeld in de bijlagen XVI-C en 
XVI-F bij deze overeenkomst inzake voorbehouden ten aanzien van 
dienstverleners op contractbasis en beoefenaars van een vrij beroep. 

 

26) Verkregen na het bereiken van de meerderjarigheid.
27) Wanneer de graad of kwalificatie niet is verkregen in de partij waarin de 

dienst wordt verleend, kan die partij beoordelen of deze gelijkwaardig is aan een 
op haar grondgebied vereiste universitaire graad.
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Artikel 102

Beoefenaars van een vrij beroep

1. De partijen herbevestigen hun respectieve verplichtingen ingevolge 
de door hen in het kader van de GATS aangegane verbintenissen ten 
aanzien van de toelating en het tijdelijke verblijf van beoefenaars van 
een vrij beroep. 

2. Voor elke hieronder vermelde sector staan de partijen toe dat op 
hun respectieve grondgebied beoefenaars van een vrij beroep uit de 
andere partij diensten verlenen, met inachtneming van de voorwaarden 
van lid 3 van dit artikel en de bijlagen XVI-C en XVI-F bij deze over-
eenkomst inzake voorbehouden ten aanzien van dienstverleners op con-
tractbasis en beoefenaars van een vrij beroep:

a. rechtskundige diensten; 
b. architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten; 
c. ingenieurs en geïntegreerde diensten van ingenieurs; 
d. diensten in verband met computers; 
e. advies op het gebied van bedrijfsbeheer en diensten in verband met 

advies op het gebied van bedrijfsbeheer; 
f. vertalers. 

3. Op de door de partijen aangegane verbintenissen zijn de volgende 
voorwaarden van toepassing:

a. de natuurlijke personen moeten voor het verlenen van een dienst 
tijdelijk zijn aangetrokken als op het grondgebied van de andere partij 
gevestigde zelfstandige en een dienstencontract hebben gesloten voor 
een periode van maximaal 12 maanden; 

b. de natuurlijke personen die de andere partij binnenkomen, moeten 
op de datum van indiening van een aanvraag voor binnenkomst in de 
andere partij beschikken over ten minste zes jaar beroepservaring in de 
activiteitensector waarop het contract betrekking heeft; 

c. de natuurlijke personen die de andere partij binnenkomen moeten 
in het bezit zijn van:

i. een universitaire graad of een kwalificatie waaruit kennis op een 
gelijkwaardig niveau blijkt28), en 

ii. beroepskwalificaties die nodig zijn voor de uitoefening van een 
activiteit op grond van de wet- en regelgeving of andere wette-
lijke vereisten van de partij waar de dienst wordt verleend; 

d. de toelating en het tijdelijke verblijf van natuurlijke personen in de 
betrokken partij vinden plaats voor een periode van bij elkaar opgeteld 
maximaal 6 maanden, dan wel, wat Luxemburg aangaat, 25 weken,  

28) Wanneer de graad of kwalificatie niet is verkregen in de partij waarin de 
dienst wordt verleend, kan die partij beoordelen of deze gelijkwaardig is aan een 
op haar grondgebied vereiste universitaire graad.
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gedurende een periode van 12 maanden dan wel voor de duur van het 
contract indien dit een kortere looptijd heeft; 

e. toelating in het kader van dit artikel heeft enkel betrekking op de 
activiteiten in verband met de diensten waarop het contract betrekking 
heeft; zij verleent niet een recht tot gebruik van de beroepskwalificatie 
van de partij waar de dienst wordt verleend; 

f. andere discriminerende beperkingen, waaronder die met betrek-
king tot het aantal natuurlijke personen in de vorm van een onderzoek 
naar de economische behoefte, als vermeld in de bijlagen XVI-C en 
XVI-F bij deze overeenkomst inzake voorbehouden ten aanzien van 
dienstverleners op contractbasis en beoefenaars van een vrij beroep. 

AFDELING 5 

REGELGEVINGSKADER

ONDERAFDELING 1

INTERNE REGELGEVING

Artikel 103

Werkingssfeer en definities

1. De volgende voorschriften gelden voor maatregelen van de partijen 
inzake vergunningverlening die van invloed zijn op:

a. de grensoverschrijdende dienstverlening; 
b. de vestiging op hun grondgebied van natuurlijke of rechtspersonen 

als omschreven in artikel 86 van deze overeenkomst, of 
c. het tijdelijke verblijf op hun grondgebied van natuurlijke personen 

als omschreven in artikel 86, leden 17 tot en met 21, van deze overeen-
komst. 

2. Wat grensoverschrijdende dienstverlening aangaat, zijn deze voor-
schriften enkel van toepassing op sectoren waarvoor de partij specifieke 
verbintenissen is aangegaan, en voor zover deze specifieke verbintenis-
sen van toepassing zijn. Wat vestiging aangaat, zijn deze voorschriften 
niet van toepassing op sectoren voor zover een voorbehoud is gemaakt 
overeenkomstig de bijlagen XVI-A en XVI-D bij deze overeenkomst. 
Wat het tijdelijke verblijf van natuurlijke personen aangaat, zijn deze 
voorschriften niet van toepassing op sectoren voor zover een voorbe-
houd is gemaakt overeenkomstig de bijlagen XVI-C en XVI-F bij deze 
overeenkomst. 

3. Deze voorschriften zijn niet van toepassing op maatregelen voor 
zover zij beperkingen vormen waarvoor lijsten worden opgesteld in het 
kader van de artikelen 88, 93 en 94 van deze overeenkomst. 
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4. Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder:
a. „vergunningverlening”: het proces waarin een dienstverlener of 

een investeerder daadwerkelijk stappen moet ondernemen, vestiging 
daaronder begrepen, om van een bevoegde autoriteit een besluit te krij-
gen waarbij toestemming wordt gegeven voor het verlenen van een 
dienst, of voor een andere economische activiteit dan dienstverlening, 
met inbegrip van een besluit tot wijziging of verlenging van de desbe-
treffende toestemming; 

b. „bevoegde autoriteit”: centrale, regionale of lokale overheid en 
autoriteit of niet-gouvernementele instantie die bevoegdheden uitoefent 
welke aan haar door een centrale, regionale of lokale overheid of auto-
riteit zijn gedelegeerd en die een besluit inzake vergunningverlening 
neemt; 

c. „vergunningsprocedures”: de procedures die in het kader van ver-
gunningverlening moeten worden gevolgd. 

Artikel 104

Voorwaarden voor vergunningverlening

1. Vergunningverlening geschiedt op grond van criteria die uitsluiten 
dat de bevoegde autoriteiten hun bevoegdheid ter zake op arbitraire 
wijze kunnen uitoefenen. 

2. De in lid 1 van dit artikel bedoelde criteria zijn:
a. evenredig met een legitieme doel stelling van het overheidsbeleid; 
b. duidelijk en ondubbelzinnig; 
c. objectief; 
d. vooraf opgesteld; 
e. vooraf openbaar gemaakt; 
f. transparant en toegankelijk. 

3. Een vergunning wordt verleend zodra bij een passend onderzoek is 
vastgesteld dat aan de voorwaarden voor het verlenen van een vergun-
ning is voldaan. 

4. Artikel 286 van deze overeenkomst is op de bepalingen van dit 
hoofdstuk van toepassing. 

5. Indien het aantal voor een bepaalde activiteit beschikbare vergun-
ningen beperkt is vanwege de schaarste aan beschikbare natuurlijke 
hulpbronnen of de gebrekkige technische capaciteit, zorgen de partijen 
ten aanzien van potentiële kandidaten voor een onpartijdige en transpa-
rante selectieprocedure, met inbegrip van in het bijzonder een passende 
bekendmaking wat de aanvang, het verloop en de afronding van de pro-
cedure betreft. 
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6. Onverminderd dit artikel kunnen de partijen bij het opstellen van 
de voorschriften voor de selectieprocedure rekening houden met legi-
tieme doelstellingen van overheidsbeleid, met inbegrip van overwegin-
gen inzake gezondheid, veiligheid, milieubescherming en de instandhou-
ding van cultureel erfgoed. 

Artikel 105

Vergunningsprocedures

1. Vergunningsprocedures en -formaliteiten zijn duidelijk, worden 
vooraf bekendgemaakt en waarborgen voor aanvragers dat hun aanvraag 
op objectieve en onpartijdige wijze wordt behandeld. 

2. Vergunningsprocedures en -formaliteiten zijn zo eenvoudig moge-
lijk en compliceren of vertragen het verlenen van de dienst niet onno-
dig. Vergoedingen29) in verband met vergunningen die de aanvragers 
eventueel in het kader van hun aanvraag moeten betalen, zijn redelijk en 
evenredig met de kosten van de desbetreffende vergunningsprocedures. 

3. Vergunningsprocedures en -formaliteiten waarborgen voor vergun-
ningaanvragers dat hun aanvraag wordt behandeld binnen een redelijke 
termijn, die vooraf bekend wordt gemaakt. Deze termijn vangt pas aan 
wanneer de bevoegde autoriteiten alle documentatie hebben ontvangen. 
De termijn kan door de bevoegde autoriteiten met een redelijke periode 
worden verlengd, indien de ingewikkeldheid van de aangelegenheid 
zulks rechtvaardigt. De verlenging en de duur ervan worden naar beho-
ren gemotiveerd en vóór het verstrijken van de oorspronkelijke termijn 
aan de aanvrager meegedeeld. 

4. Wanneer de aanvraag onvolledig is, wordt de aanvrager er zo spoe-
dig mogelijk van in kennis gesteld dat aanvullende documentatie moet 
worden ingediend. In dit geval wordt de in lid 3 van dit artikel bedoelde 
termijn door de bevoegde autoriteiten opgeschort totdat zij alle docu-
mentatie hebben ontvangen. 

5. Indien een vergunning wordt geweigerd, moet de aanvrager hier-
van onverwijld in kennis worden gesteld. De aanvrager moet desge-
vraagd worden geïnformeerd over de redenen voor de afwijzing van de 
aanvraag en over de termijnen voor het aantekenen van bezwaar en het 
instellen van beroep tegen het besluit. 

 

29) Vergoedingen voor het verlenen van vergunningen omvatten niet vergoedin-
gen voor het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, betalingen in verband met vei-
ling, aanbesteding of andere niet-discriminerende middelen om concessies te ver-
lenen, noch verplichte bijdragen voor het verlenen van een universele dienst.
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ONDERAFDELING 2

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 106

Wederzijdse erkenning

1. Geen enkele bepaling in dit hoofdstuk belet een partij te eisen dat 
natuurlijke personen de kwalificaties en/of de beroepservaring hebben 
die op het grondgebied waar de dienst wordt verleend, voor de betrok-
ken sector van activiteit zijn voorgeschreven. 

2. De partijen moedigen de desbetreffende beroepsorganisaties op 
hun respectieve grondgebied aan aanbevelingen over wederzijdse erken-
ning aan het Handelscomité voor te leggen, opdat investeerders en 
dienstverleners volledig of gedeeltelijk voldoen aan de door elk van 
beide partijen toegepaste criteria voor het verlenen van vergunningen 
aan investeerders en dienstverleners en voor de werkzaamheden en de 
certificering van dezen, in het bijzonder beoefenaren van vrije beroepen. 

3. Wanneer het Handelscomité een aanbeveling als bedoeld in lid 2 
van dit artikel ontvangt, onderzoekt het deze binnen een redelijke ter-
mijn om vast te stellen of zij met deze overeenkomst in overeenstem-
ming is. 

4. Wanneer overeenkomstig de procedure van lid 3 van dit artikel 
wordt vastgesteld dat een aanbeveling als bedoeld in lid 2 van dit arti-
kel in overeenstemming met deze overeenkomst is en er een voldoende 
mate van analogie tussen de desbetreffende regelingen van de partijen 
bestaat, onderhandelen zij via hun bevoegde autoriteiten over een over-
eenkomst inzake wederzijdse erkenning van eisen, kwalificaties, vergun-
ningen en andere regelingen, teneinde deze aanbeveling ten uitvoer te 
leggen. 

5. Dergelijke overeenkomsten dienen in overeenstemming te zijn met 
de desbetreffende bepalingen van de WTO-overeenkomst en in het bij-
zonder met artikel VII van de GATS. 

Artikel 107

Transparantie en bekendmaking van vertrouwelijke informatie

1. Elk van beide partijen beantwoordt zo spoedig mogelijk verzoeken 
van de andere partij om specifieke informatie over algemeen toegepaste 
maatregelen of internationale overeenkomsten die op deze overeenkomst 
betrekking hebben of daarvoor gevolgen hebben. De partijen richten ook 
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een of meer informatiepunten in om op verzoek specifieke informatie 
aan investeerders en dienstverleners van de andere partij te verstrekken 
over alle aangelegenheden van dien aard. De partijen stellen elkaar bin-
nen drie maanden na de inwerkingtreding van deze overeenkomst in 
kennis van hun informatiepunten. Het is niet nodig dat de informatie-
punten depositaris zijn van wet- en regelgeving. 

2. Geen enkele bepaling van deze overeenkomst verplicht een partij 
tot verstrekking van vertrouwelijke informatie waarvan bekendmaking 
de rechtshandhaving zou belemmeren of anderszins in strijd zou zijn met 
het openbaar belang of schadelijk zou zijn voor de rechtmatige handels-
belangen van openbare of particuliere ondernemingen. 

ONDERAFDELING 3

DIENSTEN IN VERBAND MET COMPUTERS

Artikel 108

Afspraak over computerdiensten

1. Voor zover de handel in computerdiensten overeenkomstig de 
afdelingen 2, 3 en 4 van dit hoofdstuk is geliberaliseerd, en rekening 
houdend met het feit dat deze diensten vaak andere diensten, elektro-
nisch of anderszins, mogelijk maken, maken de partijen een onderscheid 
tussen ondersteunende diensten en inhouds- of hoofddiensten die elek-
tronisch worden geleverd, waardoor de inhouds- of hoofddienst niet als 
„dienst in verband met computers” als omschreven in lid 2 van dit arti-
kel wordt gekwalificeerd. 

2. Onder „diensten in verband met computers” wordt verstaan dien-
sten die zijn omschreven in de VN-code CPC 84, met inbegrip van 
zowel basisdiensten als basisfuncties, of combinaties van basisdiensten, 
ongeacht of zij worden verleend via een netwerk, internet daaronder 
begrepen.

Onder basisdiensten vallen alle diensten waarbij sprake is van:
a. advies, strategie, analyse, planning, specificatie, ontwerp, ontwik-

keling, installatie, implementatie, integratie, testen, debuggen, updaten, 
ondersteuning, technische hulp of beheer van of voor computers of com-
putersystemen; of 

b. computerprogramma’s omschreven als de serie instructies waar-
door computers zelfstandig kunnen werken en met elkaar kunnen com-
municeren, plus advies, strategie, analyse, planning, specificatie, ont-
werp, ontwikkeling, installatie, implementatie, integratie, testen, 
debuggen, updaten, aanpassen, onderhoud, ondersteuning, technische 
hulp, beheer of gebruik van of voor computerprogramma’s; of 

83 160



c. de verwerking, opslag en hosting van gegevens of diensten in ver-
band met databanken; of 

d. onderhoud en reparatie van kantoormachines en toebehoren, met 
inbegrip van computers; of 

e. opleidingen voor het personeel van klanten in verband met com-
puterprogramma’s, computers of computersystemen die niet elders zijn 
ingedeeld. 

ONDERAFDELING 4

POST- EN KOERIERSDIENSTEN

Artikel 109

Werkingssfeer en definities

1. Deze onderafdeling bevat de beginselen van het regelgevingskader 
voor alle post- en koeriersdiensten die in overeenstemming met de afde-
lingen 2, 3 en 4 van dit hoofdstuk zijn geliberaliseerd. 

2. Voor de toepassing van deze onderafdeling en van de afdelingen 2, 
3 en 4 van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

a. „vergunning”: een vergunning die door een regelgevende autoriteit 
aan een individuele leverancier moet worden verleend alvorens deze een 
bepaalde dienst mag verlenen; 

b. „universele dienst”: het op permanente basis verlenen van een 
postdienst met een specifieke hoedanigheid, in het hele grondgebied van 
een partij en tegen voor alle gebruikers redelijke prijzen. 

Artikel 110

Voorkoming van concurrentiebeperkende praktijken in de post- en 
koeriersector

Er worden passende maatregelen gehandhaafd of genomen om te 
voorkomen dat leveranciers die, alleen of samen met anderen, de voor-
waarden voor deelneming (wat prijs en aanbod betreft) in de relevante 
markt voor post- en koeriersdiensten door het gebruik van hun eigen 
marktpositie in belangrijke mate kunnen beïnvloeden, overgaan tot con-
currentiebeperkende praktijken of deze voortzetten.

Artikel 111

Universele dienst

Elk van beide partijen heeft het recht de aard van de universeledienst-
verplichtingen vast te stellen die zij in stand wenst te houden. Dergelijke 

84160



verplichtingen worden op zich niet als concurrentieverstorend gezien, 
mits zij worden geregeld op een transparante, niet-discriminerende en 
vanuit concurrentieoogpunt neutrale wijze en zij niet meer lasten met 
zich brengen dan voor de door de partij vastgestelde universele dienst 
noodzakelijk is.

Artikel 112

Vergunningen

1. Drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst kan een 
vergunning enkel worden vereist voor diensten die binnen het bereik van 
de universele dienst vallen. 

2. Indien een vergunning vereist is, worden de volgende zaken alge-
meen bekendgemaakt:

a. alle vergunningscriteria en de periode die normaalgesproken nodig 
is om een beslissing over de aanvraag van een vergunning te nemen, en 

b. de voorwaarden voor de betrokken vergunningen. 

3. De redenen voor weigering van een vergunning worden de aanvra-
ger desgevraagd meegedeeld en elk van beide partijen legt een proce-
dure vast voor het instellen van beroep bij een onafhankelijke instantie. 
Een dergelijke procedure zal transparant en niet-discriminerend zijn, 
waarbij objectieve criteria worden gehanteerd. 

Artikel 113

Onafhankelijkheid van de regelgevende instantie

De regelgevende instantie is juridisch onafhankelijk van en niet aan-
sprakelijk jegens verleners van post- en koeriersdiensten. De besluiten 
die de regelgevende instantie neemt en de procedures die zij volgt, zijn 
voor alle marktdeelnemers gelijk.

Artikel 114

Aanpassing van regelgeving

1. De partijen erkennen het belang van de aanpassing van de be-
staande wetgeving van Oekraïne aan die van de Europese Unie. Oekra-
ïne draagt er zorg voor dat zijn bestaande wetten en toekomstige wetge-
ving geleidelijk in overeenstemming met het EU-acquis worden gebracht. 
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2. Deze aanpassing vangt aan op de datum waarop deze overeen-
komst wordt ondertekend, en wordt geleidelijk tot alle in bijlage XVII 
bij deze overeenkomst bedoelde onderdelen van het EU-acquis uitge-
breid. 

ONDERAFDELING 5

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

Artikel 115

Werkingssfeer en definities

1. Deze onderafdeling bevat de beginselen van het regelgevingskader 
voor alle elektronische communicatiediensten die ingevolge de afdelin-
gen 2, 3 en 4 van dit hoofdstuk zijn geliberaliseerd, met uitzondering 
van omroep. 

2. Voor de toepassing van deze onderafdeling en van de afdelingen 2, 
3 en 4 van dit hoofdstuk:

a. „elektronische-communicatiediensten”: alle diensten bestaande in 
de transmissie en in de ontvangst van elektronmagnetische signalen die 
gewoonlijk tegen vergoeding worden verleend, met uitzondering van 
omroep, maar niet de economische activiteit bestaande in de levering 
van inhoud die voor het transport afhankelijk is van telecommunicatie. 
Omroep is de ononderbroken transmissieketen die vereist is voor de dis-
tributie van televisie- en radioprogrammasignalen aan het algemene 
publiek, maar het begrip omvat niet de toeleveringskoppelingen tussen 
exploitanten; 

b. „openbaar communicatienetwerk”: elektronisch communicatienet-
werk dat volledig of voornamelijk voor het verlenen van openbare elek-
tronische communicatiediensten wordt gebruikt; 

c. „elektronisch communicatienetwerk”: de transmissiesystemen en 
in voorkomend geval de schakel- of routeringsapparatuur en andere mid-
delen die het mogelijk maken signalen over te brengen via draad, radio-
golven, optische of andere elektromagnetische middelen waaronder sa-
tellietnetwerken, vaste (circuit- en pakketgeschakelde, met inbegrip van 
internet) en mobiele terrestrische netwerken, en elektriciteitsnetten, voor 
zover deze voor overdracht van signalen worden gebruikt, netwerken 
voor radio- en televisieomroep en kabeltelevisienetwerken, ongeacht de 
aard van de overgebrachte informatie; 

d. „regelgevende autoriteit” in de elektronische communicatiesector: 
de instantie of instanties die belast is/zijn met de regelgeving inzake de 
in dit hoofdstuk bedoelde elektronische communicatie; 

e. „aanzienlijke marktmacht”: een dienstverlener wordt geacht een 
aanzienlijke marktmacht te hebben wanneer hij, alleen of samen met 
anderen, een met een machtspositie overeenkomende positie heeft, dit 
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wil zeggen een economische kracht bezit die hem in staat stelt zich in 
belangrijke mate onafhankelijk van zijn concurrenten, klanten en uitein-
delijk consumenten te gedragen; 

f. „interconnectie”: de fysieke en/of logische koppeling van openbare 
communicatienetwerken die door dezelfde of een andere dienstverlener 
worden benut om gebruikers van een dienstverlener in staat te stellen te 
communiceren met gebruikers van dezelfde of van een andere dienstver-
lener, of toegang te hebben tot diensten van een andere dienstverlener. 
Diensten kunnen worden verleend door de betrokken partijen of door 
andere partijen die toegang tot het netwerk hebben. Interconnectie is een 
specifieke vorm van toegang die tussen exploitanten van openbare net-
werken tot stand wordt gebracht; 

g. „universele dienst”: het pakket van diensten van een bepaalde kwa-
liteit dat op het grondgebied van een partij tegen een betaalbare prijs 
beschikbaar is voor alle gebruikers, ongeacht hun geografische locatie; 
elk van beide partijen beslist over het toepassingsgebied en de uitvoe-
ring van de universele dienst; 

h. „toegang”: het beschikbaar stellen van faciliteiten en/of diensten 
aan een andere dienstverlener, onder vastgestelde voorwaarden, al dan 
niet op exclusieve basis, met het doel elektronische communicatiedien-
sten te verlenen. Dit omvat onder andere toegang tot netwerkonderdelen 
en bijbehorende faciliteiten, wat met zich mee kan brengen dat appara-
tuur wordt gekoppeld door middel van vaste of mobiele middelen (dit 
omvat in het bijzonder de toegang tot het aansluitnet en tot alle facili-
teiten en diensten die noodzakelijk zijn om via het aansluitnet diensten 
te verlenen); toegang tot materiële infrastructuur waaronder gebouwen, 
kabelgoten en masten; toegang tot programmatuursystemen, waaronder 
operationele ondersteuningssystemen; toegang tot nummervertaling of 
systemen met vergelijkbare functionaliteit; toegang tot vaste en mobiele 
netwerken, met name voor roaming; toegang tot voorwaardelijke toe-
gangssystemen voor digitale-televisiediensten en toegang tot virtuele 
netwerkdiensten; 

i. „eindgebruiker”: een gebruiker die geen diensten in verband met 
openbare communicatienetwerken of met openbare elektronische com-
municatie verleent; 

j. „aansluitnet”: fysiek circuit dat het netwerkaansluitpunt in het 
gebouw van de abonnee verbindt met de hoofdverdeler of een soortge-
lijke voorziening in het vaste openbare communicatienetwerk. 

Artikel 116

Regelgevende autoriteit

1. De partijen dragen er zorg voor dat de regelgevende autoriteiten 
voor elektronische-communicatiediensten juridisch gescheiden en func-
tioneel onafhankelijk zijn van verleners van elektronische-
communicatiediensten. Indien een partij eigenaar is van of zeggenschap 
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heeft over een dienstverlener die openbare communicatienetwerken ex-
ploiteert of openbare communicatiediensten verleent, zorgt deze partij 
voor een werkelijke structurele scheiding tussen de regelgevende taken 
en de met de eigendom of de zeggenschap verband houdende activitei-
ten. 

2. De partijen waarborgen dat de regelgevende autoriteit voldoende 
bevoegdheden heeft om de sector te reguleren. De taken van een regel-
gevende autoriteit worden op duidelijke wijze en gemakkelijk toeganke-
lijk bekendgemaakt, in het bijzonder wanneer meer dan een instantie met 
die taken belast is. 

3. De partijen zorgen ervoor dat de besluiten die de regelgevende 
autoriteiten nemen en de procedures die zij volgt, voor alle marktdeel-
nemers gelijk en transparant zijn. 

4. De regelgevende autoriteit is bevoegd de indicatieve lijst van de in 
de bijlagen30) bij deze overeenkomst opgenomen relevante producten- en 
dienstenmarkten te analyseren. Voor zover de regelgevende autoriteit 
ingevolge artikel 118 van deze overeenkomst moet bepalen of verplich-
tingen moeten worden opgelegd, gehandhaafd, gewijzigd dan wel inge-
trokken, bepaalt zij op basis van een marktanalyse of de relevante markt 
daadwerkelijk concurrerend is. 

5. Voor zover de regelgevende autoriteit bepaalt dat een relevante 
markt niet daadwerkelijk concurrerend is, stelt zij vast en wijst zij aan 
welke dienstverleners aanzienlijke marktmacht op die markt hebben en 
legt zij naar gelang van het geval specifieke wettelijke verplichtingen als 
bedoeld in artikel 118 van deze overeenkomst op, dan wel handhaaft of 
wijzigt zij deze. Voor zover de regelgevende autoriteit concludeert dat 
de markt daadwerkelijk concurrerend is, legt zij geen van de in artikel 
118 van deze overeenkomst bedoelde wettelijke verplichtingen op en 
handhaaft zij deze evenmin. 

6. De partijen waarborgen dat een dienstverlener ten aanzien van wie 
het besluit van een regelgevende instantie van invloed is, het recht heeft  

30) Voor de EU-partij: de indicatieve lijst van relevante producten- en diensten-
markten wordt bijgevoegd in een afzonderlijke bijlage XIX. De in bijlage XIX 
opgenomen lijst van relevante markten wordt door de EU regelmatig herzien. 
Wanneer in het kader van dit hoofdstuk verplichtingen worden aangegaan, moet 
met die wijzigingen rekening worden gehouden. Voor Oekraïne: de indicatieve 
lijst van producten- en dienstenmarkten wordt bijgevoegd in een afzonderlijke 
bijlage XX. De in bijlage XX opgenomen lijst van relevante markten wordt door 
Oekraïne regelmatig herzien ingevolge het in artikel 124 bedoelde aanpassings-
proces met betrekking tot het acquis. Wanneer in het kader van dit hoofdstuk ver-
plichtingen worden aangegaan, moet met die wijzigingen rekening worden ge-
houden.
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om tegen dat besluit beroep in te stellen bij een beroepsinstantie die 
onafhankelijk is van de bij dat besluit betrokken partijen. De partijen 
waarborgen dat naar behoren rekening wordt gehouden met de omstan-
digheden van het geval. Zolang er geen uitspraak inzake het ingestelde 
beroep is gedaan, blijft het besluit van de regelgevende autoriteit van 
kracht, tenzij de beroepsinstantie anders besluit. Wanneer de beroepsin-
stantie geen rechterlijke instantie is, motiveert zij haar beslissing altijd 
schriftelijk en kunnen haar beslissingen tevens door een onpartijdige en 
onafhankelijke rechterlijke autoriteit worden getoetst. Beslissingen van 
beroepsinstanties worden daadwerkelijk ten uitvoer gelegd. 

7. De partijen waarborgen dat indien de regelgevende autoriteiten 
voornemens zijn maatregelen te treffen die verband houden met een of 
meerdere bepalingen van deze onderafdeling en die een merkbare impact 
hebben op de relevante markt, zij de belanghebbenden gelegenheid 
geven binnen een redelijke termijn opmerkingen over de ontwerpmaat-
regel in te dienen. De regelgevende autoriteiten maken hun overlegpro-
cedures bekend. De uitkomsten van de overlegprocedure worden open-
baar gemaakt, tenzij het vertrouwelijke informatie betreft. 

8. De partijen zorgen ervoor dat dienstverleners die elektronische-
communicatienetwerken aanbieden en elektronische-
communicatiediensten verlenen, alle informatie, met inbegrip van finan-
ciële informatie, die de regelgevende autoriteiten nodig hebben om na te 
gaan of de bepalingen van deze onderafdeling of in overeenstemming 
met deze onderafdeling genomen besluiten worden nageleefd. Deze 
dienstverleners verstrekken deze informatie desgevraagd onverwijld, bin-
nen de door de regelgevende autoriteit gestelde termijnen en zo uitge-
breid als door haar is verzocht. De informatie waarom de regelgevende 
autoriteit verzoekt, zal evenredig zijn met de uitvoering van die taak. De 
regelgevende autoriteit geeft de redenen die haar verzoek om informatie 
rechtvaardigen. 

Artikel 117

Toestemming voor het verlenen van 
elektronische-communicatiediensten

1. De partijen waarborgen dat er voor het verlenen van diensten 
zoveel mogelijk toestemming wordt verleend na enkele kennisgeving 
en/of registratie. 

2. De partijen waarborgen dat een vergunning kan worden verlangd 
voor nummer- en frequentietoekenning. De desbetreffende vergunnings-
voorwaarden worden algemeen bekendgemaakt. 

3. De partijen waarborgen dat indien een vergunning vereist is:
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a. alle vergunningscriteria en de redelijke termijn die normaliter no-
dig is om een beslissing over de aanvraag van een vergunning te nemen, 
algemeen bekend worden gemaakt; 

b. de redenen voor afwijzing van een vergunning de aanvrager op 
diens verzoek schriftelijk bekend worden gemaakt; 

c. de aanvrager van een vergunning in geval van onterechte weige-
ring van een vergunning bezwaar kan aantekenen of beroep kan instel-
len bij een instantie; 

d. de door een partij verlangde vergoedingen voor het verlenen van 
een vergunning31) niet hoger zijn dan de administratieve kosten die nor-
maliter met het beheer van, het toezicht op en de handhaving van de des-
betreffende vergunningen gemoeid zijn. De eisen van dit lid zijn niet van 
toepassing op vergoedingen voor het verlenen van een vergunning voor 
het gebruik van het radiospectrum en de nummervoorraad. 

Artikel 118

Toegang en interconnectie

1. De partijen waarborgen dat dienstverleners die elektronische-
communicatiediensten aanbieden, gerechtigd en verplicht zijn tot het 
bedingen van interconnectie met andere aanbieders van openbare 
elektronische-communicatienetwerken en -diensten In beginsel worden 
afspraken over interconnectie gemaakt op basis van commerciële onder-
handelingen tussen de betrokken rechtspersonen. 

2. De partijen zien erop toe dat dienstverleners die bij onderhandelin-
gen over interconnectieregelingen informatie van een andere dienstver-
lener ontvangen, die informatie uitsluitend gebruiken voor het doel 
waarvoor die werd verstrekt en dat zij de vertrouwelijkheid van de ver-
strekte of opgeslagen informatie te allen tijde respecteren. 

3. De partijen waarborgen dat een regelgevende autoriteit die in over-
eenstemming met artikel 116 van deze overeenkomst heeft vastgesteld 
dat een relevante markt, met inbegrip van die in de aan deze overeen-
komst gehechte bijlagen, niet daadwerkelijk concurrerend is, de be-
voegdheid heeft aan de dienstverlener die wordt geacht een aanzienlijke 
marktmacht te hebben, een of meer van de volgende verplichtingen in 
verband met interconnectie en/of toegang op te leggen:

a. een verplichting inzake non-discriminatie, om te waarborgen dat de 
exploitant in vergelijkbare omstandigheden gelijkwaardige voorwaarden 
toepast ten aanzien van andere dienstverleners die gelijkwaardige dien-
 

31) Vergoedingen voor het verlenen van vergunningen omvatten niet betalingen 
in verband met veiling, aanbesteding of andere niet-discriminerende middelen om 
concessies te verlenen, of verplichte bijdragen voor het verlenen van een univer-
sele dienst.
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sten aanbieden, en aan anderen diensten en informatie aanbiedt onder 
dezelfde voorwaarden en met dezelfde kwaliteit als voor de eigen dien-
sten gelden, of voor die van haar dochterondernemingen of handelspart-
ners; 

b. een verplichting voor een verticaal geïntegreerde onderneming om 
opening van zaken te geven over haar groothandelsprijzen en verreken-
prijzen, wanneer er sprake is van een non-discriminatievoorschrift of het 
er om gaat oneerlijke kruissubsidiëring te voorkomen. De regelgevende 
autoriteit kan nader bepalen welk model en welke boekhoudkundige 
methode moeten worden gehanteerd; 

c. verplichtingen om in te gaan op redelijke verzoeken om toegang 
tot en gebruik van bepaalde netwerkonderdelen en bijbehorende facili-
teiten, met inbegrip van ontbundelde toegang tot het aansluitnet, onder 
andere wanneer de regelgevende autoriteit van mening is dat het weige-
ren van toegang of het opleggen van onredelijke voorwaarden met een 
vergelijkbaar effect de ontwikkeling van een door duurzame concurren-
tie gekenmerkte detailhandelsmarkt zou belemmeren, of niet in het 
belang van de eindgebruiker zou zijn; 

d. verplichting om op groothandelsbasis bepaalde diensten aan te bie-
den voor wederverkoop door derden; om open toegang te verlenen tot 
technische interfaces, protocollen of andere kerntechnologieën die on-
misbaar zijn voor de interoperabiliteit van diensten of virtuele netwerk-
diensten; om co-locatie of andere vormen van gedeeld gebruik van faci-
liteiten aan te bieden, inclusief gedeeld gebruik van kabelgoten, 
gebouwen of masten; om bepaalde diensten aan te bieden die nodig zijn 
voor de interoperabiliteit van de aan gebruikers geleverde eind-tot-eind-
diensten, inclusief faciliteiten voor intelligente-netwerkdiensten; toegang 
te verlenen tot operationele ondersteuningssystemen of vergelijkbare 
softwaresystemen die nodig zijn om eerlijke concurrentie bij het aanbie-
den van diensten te waarborgen; te zorgen voor interconnectie van net-
werken of netwerkfaciliteiten.

De regelgevende autoriteiten kunnen ten aanzien van de onder c) 
en d) bedoelde verplichtingen nadere voorwaarden stellen, waaronder 
eerlijkheid, redelijkheid en tijdigheid; 

e. verplichtingen inzake het terugverdienen van kosten en prijscon-
trole, met inbegrip van verplichtingen inzake kostenoriëntering van prij-
zen en kostentoerekeningssystemen, voor het verlenen van specifieke 
vormen van interconnectie en/of toegang, wanneer uit een marktanalyse 
blijkt dat de betrokken exploitant de prijzen door het ontbreken van wer-
kelijke concurrentie op een buitensporig hoog peil kan handhaven of de 
marges kan uithollen, ten nadele van de eindgebruikers.

De regelgevende autoriteiten houden rekening met de door de 
exploitant gedane investeringen en staan toe dat hij een redelijke op-
brengst verkrijgt uit zijn kapitaalinbreng; 

f. verplichting tot bekendmaking van de specifieke verplichtingen die 
door de regelgevende autoriteit aan een dienstverlener zijn opgelegd, 
waarbij de specifieke producten-/diensten- en de geografische markten 
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worden vermeld. Actuele informatie, mits deze niet vertrouwelijk is en 
geen zakengeheimen omvat, moet openbaar worden gemaakt op een 
wijze die waarborgt dat alle belanghebbenden gemakkelijk toegang tot 
die informatie hebben; 

g. verplichtingen inzake transparantie, waarbij van een exploitant 
wordt verlangd dat hij bepaalde informatie openbaar maakt; met name 
wanneer hij niet-discriminatieverplichtingen heeft, kan de regelgevende 
autoriteit verlangen dat de exploitant een referentieaanbieding bekend-
maakt, die zodanig wordt ontbundeld dat dienstverleners niet hoeven te 
betalen voor faciliteiten die niet nodig zijn voor de gevraagde dienst, en 
daarbij de relevante aanbiedingen beschrijft, met een uitsplitsing in com-
ponenten naargelang de behoeften van de markt, samen met de bijbeho-
rende voorwaarden en prijzen. 

4. De partijen waarborgen dat een dienstverlener die verzoekt om 
interconnectie met een dienstverlener waarvan is vastgesteld dat hij een 
aanzienlijke marktmacht heeft, hetzij te allen tijde hetzij na een redelijke 
termijn die openbaar is gemaakt, een beroep kan doen op een onafhan-
kelijk binnenlands orgaan, dat een regelgevende autoriteit kan zijn als 
bedoeld in artikel 115, lid 2, onder d), van deze overeenkomst, voor de 
beslechting van geschillen over de voorwaarden voor interconnectie 
en/of toegang. 

Artikel 119

Schaarse middelen

1. De partijen waarborgen dat alle procedures voor de toewijzing en 
het gebruik van schaarse middelen, zoals frequenties, nummers en door-
gangsrechten, worden toegepast op objectieve, evenredige, tijdige, trans-
parante en niet-discriminerende wijze. De stand van zaken met betrek-
king tot toegewezen frequentiebanden wordt algemeen bekendgemaakt, 
maar een gedetailleerde vermelding van de frequenties die voor speci-
fiek gebruik door de overheid zijn toegewezen, is niet vereist. 

2. De partijen zorgen voor het doeltreffende beheer van radiofrequen-
ties voor telecommunicatiediensten op hun grondgebied, teneinde een 
doeltreffend en efficiënt gebruik van het spectrum te waarborgen. Indien 
de vraag naar bepaalde frequenties groter is dan de beschikbaarheid 
ervan, worden voor de toewijzing van deze frequenties passende en 
transparante procedures gevolgd ten einde het gebruik ervan te optima-
liseren en de ontwikkeling van de mededinging te bevorderen. 

3. De partijen waarborgen dat de toewijzing van de nationale num-
mervoorraden en het beheer van nationale nummerplannen aan de regel-
gevende autoriteit worden toevertrouwd. 
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4. Voor zover centrale of lokale autoriteiten de eigendom van of de 
zeggenschap over dienstverleners die openbare communicatienetwerken 
en/of -diensten exploiteren, behouden, moet worden gezorgd voor een 
daadwerkelijke structurele scheiding tussen de taak inzake toekenning 
van rechten en de taak die verband houdt met de eigendom of de zeg-
genschap. 

Artikel 120

Universele dienst

1. Elk van beide partijen heeft het recht vast te stellen welke univer-
seledienstverplichtingen zij in stand wenst te houden. 

2. Deze verplichtingen worden op zich niet concurrentiebeperkend 
geacht, mits zij op transparante, objectieve en niet-discriminerende wijze 
worden uitgevoerd. De uitvoering van dergelijke verplichtingen is ook 
neutraal vanuit concurrentieoogpunt en niet belastender dan nodig is 
voor de soort universele dienst die door de partij wordt vastgesteld. 

3. De partijen dragen er zorg voor dat alle dienstverleners in aanmer-
king komen voor het verlenen van universele diensten en dat geen 
enkele dienstverlener a priori wordt uitgesloten. De aanwijzing geschiedt 
door middel van een efficiënt, transparant, objectief en niet-
discriminerend mechanisme. Indien nodig beoordelen de partijen of het 
verlenen van universele diensten een oneerlijke last vormt voor de orga-
nisatie(s) die is/zijn aangewezen om de universele diensten te verlenen. 
Wanneer dit op grond van een dergelijke berekening gerechtvaardigd is, 
bepalen de regelgevende autoriteiten, rekening houdend met het eventu-
ele marktvoordeel voor een organisatie die de universele dienst verleent, 
of er een mechanisme nodig is om de betrokken dienstverlener(s) te 
compenseren of de nettokosten van de universeledienstverplichtingen te 
delen. 

4. De partijen waarborgen dat:
a. er voor de gebruikers gidsen van alle abonnees32) beschikbaar zijn, 

in gedrukte of in elektronische vorm dan wel beide, die regelmatig, doch 
ten minste eens per jaar, worden bijgewerkt; 

b. organisaties die de hiervoor onder a) bedoelde diensten verlenen, 
het beginsel van niet-discriminatie toepassen bij de behandeling van 
informatie die door andere organisaties aan hen is verstrekt. 

 

32) In overeenstemming met de toepasselijke regels inzake de verwerking van 
persoonsgegevens en de privacybescherming wat de elektronische-
communicatiesector betreft.
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Artikel 121

Grensoverschrijdende verlening van 
elektronische-communicatiediensten

De partijen stellen geen maatregelen in, noch handhaven zij maatre-
gelen, wanneer deze de grensoverschrijdende verlening van 
elektronische-communicatiediensten beperken.

Artikel 122

Vertrouwelijke informatie

Elk van beide partijen waarborgt het vertrouwelijke karakter van elek-
tronische communicatie die via een openbaar elektronische-
communicatienetwerk en via openbare elektronische-
communicatiediensten plaatsvindt, alsmede van de gegevens over dat 
verkeer, zonder daardoor de handel in diensten te beperken.

Artikel 123

Geschillen tussen dienstverleners

1. De partijen dragen er zorg voor dat wanneer er in verband met de 
in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen een geschil rijst tus-
sen aanbieders van elektronische-communicatienetwerken of verleners 
van elektronische-communicatiediensten, de regelgevende autoriteit op 
verzoek van een der partijen een bindende beslissing neemt om het 
geschil op zo kort mogelijke termijn, doch uiterlijk binnen vier maan-
den, tot een oplossing te brengen. 

2. De beslissing van de regelgevende autoriteit wordt openbaar ge-
maakt, met inachtneming van de vereisten inzake vertrouwelijke be-
drijfsgegevens. De door de partijen te ontvangen beslissing wordt met 
redenen omkleed. 

3. Indien een geschil betrekking heeft op grensoverschrijdende dienst-
verlening, coördineren de regelgevende autoriteiten hun inspanningen 
om het geschil tot een oplossing te brengen. 

Artikel 124

Aanpassing van regelgeving

1. De partijen erkennen het belang van de aanpassing van de be-
staande wetgeving van Oekraïne aan die van de Europese Unie. Oekra-
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ïne draagt er zorg voor dat zijn bestaande wetten en toekomstige wetge-
ving geleidelijk in overeenstemming met het EU-acquis worden gebracht. 

2. Deze aanpassing vangt aan op de datum waarop deze overeen-
komst wordt ondertekend, en wordt geleidelijk tot alle in bijlage XVII 
bij deze overeenkomst bedoelde onderdelen van het EU-acquis uitge-
breid. 

ONDERAFDELING 6

FINANCIËLE DIENSTEN

Artikel 125

Werkingssfeer en definities

1. Deze onderafdeling bevat de beginselen van het regelgevingskader 
voor alle financiële diensten die ingevolge de afdelingen 2, 3 en 4 van 
dit hoofdstuk zijn geliberaliseerd. 

2. Voor de toepassing van deze onderafdeling en van de afdelingen 2, 
3 en 4 van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

a. „financiële dienst”: elke dienst van financiële aard, aangeboden 
door een verlener van financiële diensten uit een partij. Financiële dien-
sten omvatten de volgende activiteiten:

i. verzekeringen en daarmee verband houdende diensten:
1. directe verzekering (met inbegrip van medeverzekering):

a. levensverzekering; 
b. schadeverzekering; 

2. herverzekering en retrocessie; 
3. verzekeringsbemiddeling, zoals makelaardij en agentschap; 

en 
4. ondersteunende diensten voor verzekeringen, zoals diensten 

van adviseurs en actuarissen en diensten in verband met risicobe-
oordeling en de afwikkeling van claims; 
ii. bankdiensten en andere financiële diensten (behalve verzekerin-

gen):
1. aanvaarding van deposito’s en andere terugbetaalbare fond-

sen van het publiek; 
2. alle soorten leningen, waaronder consumentenkrediet en 

hypotheken, factoring en financiering van commerciële transacties; 
3. financiële leasing; 
4. alle diensten in verband met het betalingsverkeer en de 

overmaking van geld, waaronder creditcards, betaalkaarten, debet-
kaarten, reischeques en bankwissels; 

5. garanties en verbintenissen; 
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6. transacties voor eigen rekening of voor rekening van cli-
ënten, op de beurs of op de onderhandse markt of anderszins, ten 
aanzien van:

a. geldmarktinstrumenten (met inbegrip van cheques, ef-
fecten en depositocertificaten); 

b. deviezen; 
c. derivaten, met inbegrip van termijninstrumenten en op-

ties; 
d. wisselkoers- en rentetariefinstrumenten, waaronder pro-

ducten als swaps en rentetermijncontracten; 
e. verhandelbare effecten; 
f. andere verhandelbare instrumenten en financiële activa, 

met inbegrip van edelmetaal; 
7. deelneming in de uitgifte van alle soorten effecten, met 

inbegrip van garantieverlening en plaatsing in de hoedanigheid van 
agent (openbaar dan wel particulier) en verlening van diensten in 
verband met deze uitgiften; 

8. financiële bemiddeling; 
9. beheer van activa, zoals beheer van contanten of porte-

feuillebeheer, alle vormen van beheer van collectieve investerin-
gen, beheer van pensioenfondsen, diensten aangaande bewaarne-
ming, depositodiensten en fiduciaire diensten; 

10. betalings- en compensatiediensten in verband met financi-
ële activa, met inbegrip van waardepapieren, derivaten en andere 
verhandelbare instrumenten; 

11. verstrekking en doorgifte van financiële informatie en ver-
werking van financiële gegevens en daarop betrekking hebbende 
software; 

12. advies- en bemiddelingsdiensten en andere ondersteunende 
financiële diensten voor alle onder 1) tot en met 11) vermelde acti-
viteiten, met inbegrip van kredietonderzoek en -analyse, onderzoek 
en advies aangaande investeringen en beleggingen, advies over 
overnames, bedrijfsreorganisaties en strategieën; 

b. „verlener van financiële diensten”: een natuurlijke persoon of een 
rechtspersoon uit een partij die financiële diensten verleent of aanbiedt. 
Openbare instanties vallen niet onder dit begrip „verlener van financiële 
diensten”; 

c. „openbare instantie”:
1. een overheid, centrale bank of monetaire autoriteit van een par-

tij, of een instantie die eigendom is van een partij of onder zeggen-
schap staat van een partij en die zich in hoofdzaak bezighoudt met de 
uitvoering van overheidstaken of activiteiten voor overheidsdoelein-
den, met uitzondering van instanties die zich in hoofdzaak bezighou-
den met het verlenen van financiële diensten op commerciële basis; of 

2. een particuliere instantie, wanneer deze taken vervult die nor-
malerwijze door een centrale bank of monetaire autoriteit worden ver-
vuld; 
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d. „nieuwe financiële dienst”: een dienst van financiële aard, zoals 
diensten in verband met bestaande of nieuwe producten of de wijze 
waarop een product wordt geleverd, die niet wordt verleend door verle-
ners van financiële diensten op het grondgebied van een partij, doch die 
op het grondgebied van de andere partij wel wordt verleend. 

Artikel 126

Prudentiële uitzonderingsbepaling

1. Elk van beide partijen kan maatregelen vaststellen of handhaven 
om prudentiële redenen, waaronder:

a. de bescherming van investeerders, spaarders, polishouders of per-
sonen aan wie een verlener van financiële diensten een fiduciair recht 
verschuldigd is; 

b. het verzekeren van de integriteit en de stabiliteit van het financiële 
systeem van een partij. 

2. Deze maatregelen reiken niet verder dan noodzakelijk is voor het 
bereiken van het nagestreefde doel en houden niet in dat verleners van 
financiële diensten uit de andere partij worden gediscrimineerd ten 
opzichte van de eigen soortgelijke verleners van financiële diensten. 

3. Geen van de bepalingen van deze overeenkomst mag op zodanige 
wijze worden geïnterpreteerd dat zij een partij verplicht tot het verstrek-
ken van informatie betreffende de zaken en de rekeningen van indivi-
duele consumenten, dan wel vertrouwelijke of geheime informatie die in 
het bezit is van openbare instanties. 

4. Onverminderd andere prudentiële regelgeving inzake grensover-
schrijdende financiële dienstverlening, kan een partij registratie van ver-
leners van grensoverschrijdende financiële diensten uit de andere partij 
en van financiële instrumenten verlangen. 

Artikel 127

Doeltreffende en transparante regelgeving

1. Elk van beide partijen stelt alles in het werk om alle belangheb-
benden vooraf kennis te geven van een door haar beoogde maatregel van 
algemene strekking, zodat die belanghebbenden commentaar op die 
maatregel kunnen geven. Dergelijke maatregelen worden bekendge-
maakt:

a. door officiële publicatie; of 
b. in enige andere vorm, schriftelijk of elektronisch. 
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2. Elk van beide partijen stelt alle belanghebbenden in kennis van 
haar voorschriften voor het indienen van aanvragen met betrekking tot 
de verlening van financiële diensten.

Op verzoek van een aanvrager stelt de desbetreffende partij deze in 
kennis van de status van zijn aanvraag. Indien de desbetreffende partij 
aanvullende informatie van de aanvrager verlangt, stelt zij deze daarvan 
onverwijld in kennis.

Elk van beide partijen stelt alles in het werk opdat internationaal over-
eengekomen normen voor de regelgeving en het toezicht in de financi-
ëledienstensector en voor de strijd tegen belastingfraude en -ontwijking 
op haar grondgebied ten uitvoer worden gelegd en worden toegepast. 
Dergelijke internationaal overeengekomen normen zijn onder meer de 
„Core Principle for Effective Banking Supervision” van het Bazels 
Comité voor het bankentoezicht, de „Insurance Core Principles” van de 
International Association of Insurance Supervisors, de „Objectives and 
Principles of Securities Regulation” van de International Organisation of 
Securities Commissions, de „Agreement on exchange of information on 
tax matters van de OESO, de „Statement on Transparency and exchange 
of information for tax purposes” van de G20, en de Veertig aanbevelin-
gen inzake het witwassen van geld en de Negen bijzondere aanbevelin-
gen inzake terrorismefinanciering van de Financial Action Task Force.

De partijen nemen bovendien nota van de „Ten Key Principles for 
Information Exchange” die door de Ministers van Financiën van de 
G7-landen zijn aangenomen en zullen alles doen wat nodig is opdat deze 
beginselen in bilaterale contacten kunnen worden toegepast. 

Artikel 128

Nieuwe financiële diensten

Elk van beide partijen staat verleners van financiële diensten uit de 
andere partij die op haar grondgebied zijn gevestigd, toe om nieuwe 
financiële diensten te verlenen indien zij krachtens haar interne wetge-
ving aan haar eigen verleners van financiële diensten voor soortgelijke 
diensten onder vergelijkbare omstandigheden toestemming zou geven. 
De betrokken partij kan de rechtsvorm vaststellen waarin de dienst kan 
worden verleend en kan de verlening van de betrokken dienst aan een 
vergunningsplicht onderwerpen. Wanneer een vergunning vereist is, 
wordt hieromtrent binnen een redelijke termijn een besluit genomen en 
kan de vergunning uitsluitend worden geweigerd om de in artikel 126 
van deze overeenkomst bedoelde redenen.
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Artikel 129

Gegevensverwerking

1. De partijen staan verleners van financiële diensten van de andere 
partij toe gegevens in elektronische of in andere vorm met het oog op 
gegevensverwerking van en naar hun grondgebied te verzenden, wan-
neer de verwerking van deze gegevens noodzakelijk is in het kader van 
de normale transacties van de betrokken verleners van financiële dien-
sten. 

2. Elk van beide partijen neemt passende maatregelen ter bescher-
ming van de privacy en de fundamentele rechten en vrijheden van 
natuurlijke personen, in het bijzonder met betrekking tot de overdracht 
van persoonsgegevens. 

Artikel 130

Specifieke uitzonderingen

1. Geen enkele bepaling van dit hoofdstuk kan zodanig worden uit-
gelegd dat zij voor een partij, met inbegrip van haar openbare instanties, 
een beletsel vormt om op haar grondgebied exclusief activiteiten of 
diensten aan te bieden in het kader van een pensioenregeling van de 
overheid of een wettelijk stelsel van sociale zekerheid, tenzij verleners 
van financiële diensten deze activiteiten krachtens de interne regelgeving 
van die partij in concurrentie met openbare instanties of particuliere 
instellingen kunnen aanbieden. 

2. Geen enkele bepaling in deze overeenkomst is van toepassing op 
de activiteiten van een centrale bank of een monetaire autoriteit of van 
enige andere openbare instantie die bevoegd is voor het monetaire beleid 
of het wisselkoersbeleid. 

3. Geen enkele bepaling van dit hoofdstuk kan zodanig worden uit-
gelegd dat zij voor een partij, met inbegrip van haar openbare instanties, 
een beletsel vormt om op haar grondgebied exclusief activiteiten of 
diensten aan te bieden voor rekening van of met garantiestelling door of 
gebruikmaking van de financiële middelen van de partij, of haar open-
bare instanties. 

Artikel 131

Zelfregulerende organisaties

Wanneer een partij het lidmaatschap van of deelneming aan, dan wel 
toegang tot een zelfregulerend lichaam, effecten- of termijnbeurs of 
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effecten- of termijnmarkt, verrekenkantoor of een andere organisatie of 
vereniging als voorwaarde stelt voor verleners van financiële diensten uit 
de andere partij om op voet van gelijkheid met haar eigen verleners van 
financiële diensten financiële diensten te kunnen verlenen, of wanneer 
zij dergelijke entiteiten direct of indirect voorrechten of voordelen voor 
de verlening van financiële diensten toekent, waarborgt zij dat de ver-
plichtingen van de artikelen 88 en 94 worden nageleefd.

Artikel 132

Clearing- en betalingssystemen

Onder voorwaarden van nationale behandeling verschaft elk van beide 
partijen aan op zijn grondgebied gevestigde verleners van financiële 
diensten uit de andere partij toegang tot betalings- en clearingsystemen 
van openbare instanties, alsmede tot voor de normale bedrijfsvoering 
beschikbare officiële financierings- en herfinancieringsfaciliteiten. Dit 
artikel beoogt niet toegang te verschaffen tot de kredietfaciliteiten in 
laatste instantie van de partij.

Artikel 133

Aanpassing van regelgeving

1. De partijen erkennen het belang van de aanpassing van de be-
staande wetgeving van Oekraïne aan die van de Europese Unie. Oekra-
ïne draagt er zorg voor dat zijn bestaande wetten en toekomstige wetge-
ving geleidelijk in overeenstemming met het EU-acquis worden gebracht. 

2. Deze aanpassing vangt aan op de datum waarop deze overeen-
komst wordt ondertekend, en wordt geleidelijk tot alle in bijlage XVII 
bij deze overeenkomst bedoelde onderdelen van het EU-acquis uitge-
breid. 

ONDERAFDELING 7

VERVOER

Artikel 134

Toepassingsgebied

Deze onderafdeling bevat de beginselen van de liberalisering van ver-
voersdiensten ingevolge de afdelingen 2, 3 en 4 van dit hoofdstuk.
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Artikel 135

Internationaal vervoer over zee

1. Deze overeenkomst is van toepassing op internationaal zeevervoer 
tussen de havens van Oekraïne en die van de lidstaten van de Europese 
Unie en tussen de havens van de lidstaten van de Europese Unie. Deze 
overeenkomst is tevens van toepassing op het zeevervoer tussen de 
havens van Oekraïne en derde landen en tussen de havens van de lidsta-
ten van de Europese Unie en derde landen. 

2. Deze overeenkomst is niet van toepassing op intern zeevervoer tus-
sen de havens van Oekraïne of tussen havens van een van de lidstaten 
van de Europese Unie. Onverminderd de voorgaande zin wordt het ver-
voer van materieel, zoals lege containers, dat niet tegen betaling als 
vracht wordt vervoerd tussen de havens van Oekraïne of tussen de 
havens van een van de lidstaten van de Europese Unie, als onderdeel van 
internationaal zeevervoer beschouwd. 

3. Voor de toepassing van deze onderafdeling en van de afdelingen 2, 
3 en 4 van dit hoofdstuk:

a. omvat „internationaal zeevervoer” vervoer van deur tot deur en 
multimodaal vervoer, zijnde het vervoer van goederen met behulp van 
meer dan een wijze van vervoer, waaronder ook vervoer over zee, met 
een enkel vervoersdocument, en in verband daarmee ook het recht-
streeks contracten sluiten et dienstverleners voor andere wijzen van ver-
voer; 

b. wordt onder „behandeling van zeevracht” verstaan: activiteiten van 
stuwadoorsbedrijven en terminalexploitanten, maar zonder de activitei-
ten van dokwerkers, wanneer dezen niet door de stuwadoorsbedrijven of 
terminalexploitanten zijn tewerkgesteld. De hier bedoelde activiteiten 
omvatten de organisatie van en het toezicht op:

i. het laden en lossen van schepen; 
ii. het sjorren en losmaken van vracht; 

iii. het in ontvangst nemen/afleveren en bewaken van vracht vóór 
verscheping of na lossing; 

c. wordt onder „in- en uitklaring” verstaan: de afhandeling van dou-
aneformaliteiten namens een derde met betrekking tot de in-, uit- of 
doorvoer van vracht, ongeacht of deze dienst de hoofdactiviteit van de 
dienstverlener is of een gebruikelijke aanvulling op diens hoofdactivi-
teit; 

d. wordt onder „diensten in verband met de opslag van containers” 
verstaan: de opslag van containers, op het haventerrein of verder land-
inwaarts, om ze te laden of te lossen, te repareren en gereed te maken 
voor verscheping; 

e. wordt onder „diensten van scheepsagenten” verstaan: activiteiten 
waarbij de zakelijke belangen van een of meer scheepvaartlijnen of 
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scheepvaartmaatschappijen binnen een bepaald geografisch gebied door 
een agent worden behartigd voor de volgende doeleinden:

i. marketing en verkoop van zeevervoer en aanverwante diensten, 
van de prijsopgave tot de facturering, alsmede het afgeven van 
vrachtbrieven namens de maatschappijen, het kopen en weer 
verkopen van de nodige aanverwante diensten, het opstellen van 
documenten en het verschaffen van bedrijfsinformatie; 

ii. het optreden namens ondernemingen, het organiseren van de 
afroep van aanvragen om scheepsruimte of, indien nodig, het 
overnemen van vracht; 

f. wordt onder „expediteursdiensten” verstaan: de activiteit waarbij 
namens een verzender de verscheping wordt georganiseerd en gevolgd, 
door vervoersdiensten en aanverwante diensten te contracteren, docu-
menten op te stellen en bedrijfsinformatie te verschaffen; 

g. wordt onder „feederdiensten” verstaan: het vervoer voorafgaand 
aan en na het internationale vrachtvervoer over zee, met name in con-
tainers, tussen havens in een partij. 

4. Elk van beide partijen kent aan vaartuigen die de vlag voeren van 
de andere partij of worden geëxploiteerd door dienstverleners uit de 
andere partij, geen minder gunstige behandeling toe dan die welke zij 
aan haar eigen vaartuigen of aan die van een derde land toekennen 
indien deze laatste gunstiger is, voor, onder meer, de toegang tot havens, 
het gebruik van infrastructuur en havendiensten, het gebruik van hulp-
diensten voor zeevervoer33) , evenals de daarmee verband houdende ver-
goedingen en heffingen, douanediensten en de toewijzing van aanleg-
plaatsen en laad- en losinstallaties. 

5. De partijen passen het beginsel van onbeperkte toegang tot de 
internationale markten voor zeevervoer op commerciële en niet-
discriminerende grondslag toe. 

6. Bij de toepassing van de beginselen van de leden 4 en 5 van dit 
artikel zullen de partijen na de inwerkingtreding van deze overeenkomst:

a. in toekomstige overeenkomsten met derde landen geen vrachtver-
delingsregelingen opnemen met betrekking tot zeevervoersdiensten, met 
inbegrip van het vervoer van droge en vloeibare bulkladingen en het lijn-
verkeer, en dergelijke vrachtverdelingsregelingen beëindigen wanneer 
deze in eerdere bilaterale overeenkomsten voorkomen; en 

b. alle administratieve, technische en andere maatregelen opheffen 
die een indirecte beperking zouden kunnen inhouden voor en een discri-
 

33) Hulpdiensten voor zeevervoer omvatten behandeling van zeevracht, opslag, 
inklaring, diensten in verband met de opslag van containers, diensten van scheeps-
agenten, maritieme expediteursdiensten, verhuur van schepen met bemanning, 
onderhoud en reparatie van de vissersvaartuigen, duwen en slepen, en ondersteu-
nende diensten in verband met zeevaart.

102160



minerend effect zouden kunnen hebben op onderdanen of ondernemin-
gen uit de andere partij bij het verlenen van diensten voor internationaal 
zeevervoer, en afzien van invoering ervan. 

7. Elk van beide partijen staat verleners van diensten voor internati-
onaal zeevervoer uit de andere partij toe vestigingen te hebben op haar 
grondgebied, onder voorwaarden, wat vestiging en exploitatie betreft, 
die niet minder gunstig zijn dan die welke zij aan haar eigen dienstver-
leners of aan dienstverleners van derde landen toekent, indien deze laat-
sten betere voorwaarden genieten. Wat de activiteiten van die vestigin-
gen betreft, staat elk van beide partijen in overeenstemming met afdeling 
2 van dit hoofdstuk aan dienstverleners uit de andere partij, in overeen-
stemming met haar wet- en regelgeving, toe economische activiteiten te 
ontplooien zoals, doch niet uitsluitend:

a. het publiceren over, en het op de markt brengen en verkopen van 
zeevervoer en aanverwante diensten, van de prijsopgave tot de facture-
ring, voor eigen rekening of voor rekening van andere verleners van 
diensten op het gebied van internationaal zeevervoer, door rechtstreeks 
contact met klanten; 

b. het verschaffen van bedrijfsinformatie op enigerlei wijze, waaron-
der door middel van geautomatiseerde informatiesystemen en de elek-
tronische uitwisseling van gegevens (onverminderd niet-discriminerende 
beperkingen betreffende telecommunicatie); 

c. de voorbereiding van documentatie aangaande vervoer en douane 
en andere documenten betreffende de oorsprong en de kenmerken van 
hetgeen vervoerd wordt; 

d. de organisatie van de afroep van schepen of het in ontvangst 
nemen van vracht voor hun eigen rekening of voor rekening van andere 
verleners van diensten van internationaal zeevervoer; 

e. het sluiten van handelsovereenkomsten met in het betrokken land 
gevestigde scheepvaartondernemingen, met inbegrip van participaties in 
vennootschappen en het in dienst nemen van plaatselijk personeel of van 
personeel dat overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van deze 
overeenkomst in het buitenland is aangeworven; 

f. de aankoop en het gebruik, voor eigen rekening of voor rekening 
van hun klanten (en de wederverkoop aan hun klanten) van alle vormen 
van vervoersdiensten, met inbegrip van vervoer over de binnenwateren, 
over de weg en per spoor, en hulpdiensten voor alle vormen van vervoer, 
die voor een geïntegreerde dienstverlening op vervoersgebied vereist 
zijn; 

g. het in eigendom hebben van het materieel dat nodig is om econo-
misch actief te zijn. 

8. Elk van beide partijen geeft verleners van diensten voor het inter-
nationale zeevervoer uit de andere partij op redelijke en niet-
discriminerende voorwaarden toegang tot de volgende havendiensten: 
loodsen, sleepboothulp, bevoorrading met levensmiddelen, brandstof en 
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water, ophalen en verwerken van afval, kapiteinsdiensten, navigatiehulp, 
diensten vanaf de wal die essentieel zijn voor het functioneren van een 
schip, waaronder communicatie, water- en elektriciteitsvoorziening, fa-
ciliteiten voor noodreparaties, verankering, aan- en afmeren. 

9. Elk van beide partijen staat verleners van diensten voor het inter-
nationale zeevervoer uit de andere partij toe, diensten voor internationaal 
zeevervoer waarbij uitvoering gedeeltelijk op zee plaatsvindt, verder 
landinwaarts op de binnenwateren van de andere partij te verlenen. 

10. Elk van beide partijen staat verleners van diensten voor interna-
tionaal zeevervoer uit de andere partij toe om, op niet-discriminerende 
grondslag en op tussen de betrokken ondernemingen overeengekomen 
voorwaarden, gebruik te maken van „feederdiensten” tussen de havens 
van Oekraïne of die van een van de lidstaten van de Europese Unie, die 
door in de eerstbedoelde partij geregistreerde verleners van diensten 
voor internationaal zeevervoer worden verleend. 

11. Deze overeenkomst laat de toepassing van de overeenkomsten op 
het gebied van zeevervoer die zijn gesloten tussen Oekraïne en de lid-
staten van de Europese Unie, voor buiten het toepassingsgebied van deze 
overeenkomst vallende aangelegenheden onverlet. Wanneer de bepalin-
gen van deze overeenkomst ten aanzien van bepaalde aangelegenheden 
minder gunstig zijn dan die van bestaande overeenkomsten tussen de 
individuele lidstaten van de Europese Unie en Oekraïne, hebben de gun-
stigere bepalingen voorrang, onverminderd de verplichtingen van de 
EU-partij en met inachtneming van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie. De bepalingen van deze overeenkomst komen in 
de plaats van die van eerdere bilaterale overeenkomsten tussen de lid-
staten van de Europese Unie en Oekraïne, wanneer laatstgenoemde 
bepalingen ofwel in strijd zijn met eerstgenoemde, behalve in het in de 
voorgaande zin bedoelde geval, ofwel identiek zijn. Bepalingen van 
bestaande bilaterale overeenkomsten die niet onder deze overeenkomst 
vallen, blijven van kracht. 

Artikel 136

Vervoer over de weg, per spoor en over de binnenwateren

1. Met het oog op een gecoördineerde ontwikkeling en een geleide-
lijke liberalisering van het vervoer tussen de partijen in overeenstem-
ming met hun respectieve commerciële behoeften zullen de voorwaar-
den betreffende de wederzijdse toegang tot elkaars markten voor het 
vervoer over de weg, per spoor of over de binnenwateren worden vast-
gesteld in eventuele bijzondere overeenkomsten betreffende die verschil-
lende vormen van vervoer. 
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2. De partijen stellen voor het sluiten van de in lid 1 van dit artikel 
bedoelde overeenkomsten geen voorwaarden voor wederzijdse toegang 
tot de markt die een meer beperkende situatie tussen de partijen tot 
gevolg hebben dan de situatie op de dag die aan de datum van inwer-
kingtreding van deze overeenkomst voorafgaat. 

3. De bepalingen van bestaande bilaterale overeenkomsten die buiten 
het toepassingsgebied van de in lid 1 van dit artikel bedoelde eventuele 
toekomstige overeenkomsten vallen, blijven van toepassing. 

Artikel 137

Luchtvervoer

1. Met het oog op een gecoördineerde ontwikkeling en een geleide-
lijke liberalisering van het vervoer tussen de partijen in overeenstem-
ming met hun respectieve commerciële behoeften, zullen de voorwaar-
den betreffende de wederzijdse toegang tot elkaars markten voor het 
luchtvervoer worden geregeld volgens de overeenkomst betreffende de 
gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de EU en Oekraïne, hierna 
„CAA” genoemd. 

2. Voorafgaand aan de sluiting van de CAA zien de partijen af van 
maatregelen of handelingen welke een meer beperkende of discrimine-
rende situatie tot gevolg hebben dan de situatie vóór de inwerkingtre-
ding van deze overeenkomst. 

Artikel 138

Aanpassing van regelgeving

Oekraïne past zijn wetgeving, met inbegrip van zijn administratieve, 
technische en andere voorschriften, aan de op dat ogenblik op het gebied 
van het internationale zeevervoer bestaande wetgeving van de EU-partij 
aan, voor zover deze gericht is op de liberalisering en op de wederzijdse 
toegang tot de markten van de partijen alsmede het verkeer van reizigers 
en van goederen. Deze aanpassing vangt aan op de datum waarop de 
overeenkomst wordt ondertekend, en wordt geleidelijk tot alle in bijlage 
XVII bij deze overeenkomst bedoelde onderdelen van het EU-acquis 
uitgebreid.
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AFDELING 6 

ELEKTRONISCHE HANDEL

Artikel 139

Doel en beginselen

1. De partijen erkennen dat de elektronische handel de handelsmoge-
lijkheden in vele sectoren verruimt en komen overeen de ontwikkeling 
van hun onderlinge elektronische handelsverkeer te bevorderen, met 
name door samenwerking op het gebied van de problemen die elektro-
nische handel in het kader van dit hoofdstuk met zich meebrengt. 

2. De partijen zijn het erover eens dat de ontwikkeling van de elek-
tronische handel volledig in overeenstemming moet zijn met de streng-
ste internationale normen inzake gegevensbescherming, teneinde ervoor 
te zorgen dat de gebruikers vertrouwen in de elektronische handel heb-
ben. 

3. De partijen komen overeen dat elektronische transmissies worden 
beschouwd als dienstverlening in de zin van afdeling 3 (Grensoverschrij-
dende dienstverlening) van dit hoofdstuk, die niet aan douanerechten 
kan worden onderworpen. 

Artikel 140

Regelgevingsaspecten van elektronische handel

1. De partijen onderhouden een dialoog over regelgevingskwesties in 
verband met de elektronische handel, onder meer over:

a. de erkenning van aan het publiek afgegeven certificaten voor elek-
tronische handtekeningen en bevordering van grensoverschrijdende cer-
tificeringsdiensten; 

b. de aansprakelijkheid van intermediairs bij de doorgifte of opslag 
van informatie; 

c. de behandeling van ongevraagde elektronische commerciële com-
municatie; 

d. consumentenbescherming op het gebied van de elektronische han-
del; 

e. andere kwesties die voor de ontwikkeling van de elektronische 
handel van belang zijn. 

2. Deze samenwerking kan geschieden in de vorm van een uitwisse-
ling van informatie over de respectieve wetgeving van de partijen met 
betrekking tot deze kwesties en over de tenuitvoerlegging van die wet-
geving. 
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AFDELING 7 

UITZONDERINGEN

Artikel 141

Algemene uitzonderingen

1. Onverminderd de algemene uitzonderingen van artikel 472 van 
deze overeenkomst zijn de bepalingen van dit hoofdstuk en van de bij-
lagen XVI-A, XVI-B, XVI-C, XVI-D, XVI-E, XVI-F en XVI-I bij deze 
overeenkomst onderworpen aan de uitzonderingen van dit artikel. 

2. Onder voorbehoud dat de hieronder bedoelde maatregelen niet 
zodanig worden toegepast dat zij een middel tot een willekeurige of 
ongerechtvaardigde discriminatie tussen landen bij soortgelijke omstan-
digheden, of een verkapte beperking van het recht van vestiging of van 
grensoverschrijdende dienstverlening vormen, wordt geen bepaling van 
dit hoofdstuk uitgelegd als beletsel voor het vaststellen of toepassen 
door een van de partijen van maatregelen die:

a. noodzakelijk zijn voor de bescherming van de openbare veiligheid 
of de openbare zeden of de handhaving van de openbare orde; 

b. noodzakelijk zijn voor de bescherming van het leven en de gezond-
heid van mens, dier of plant; 

c. betrekking hebben op de instandhouding van niet-duurzame na-
tuurlijke hulpbronnen, mits die maatregelen met beperkingen voor in-
terne investeerders of met beperkingen van het interne aanbod of ver-
bruik van diensten gepaard gaan; 

d. noodzakelijk zijn voor de bescherming van nationaal artistiek, his-
torisch of archeologisch erfgoed; 

e. noodzakelijk zijn voor de handhaving van wet- en regelgeving die 
niet strijdig zijn met de bepalingen van dit hoofdstuk, met inbegrip van 
die welke betrekking hebben op:

i. het voorkómen van misleidende of frauduleuze praktijken of op 
middelen om de gevolgen van de niet-nakoming van contracten 
te compenseren; 

ii. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met 
de verwerking en verspreiding van persoonsgegevens en op de 
bescherming van de vertrouwelijke aard van persoonlijke dos-
siers en rekeningen; 

iii. veiligheid; 
f. strijdig zijn met artikel 88, lid 1, en artikel 94 van deze overeen-

komst, mits het verschil in behandeling bedoeld is om directe belastin-
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gen op doeltreffende of billijke wijze te kunnen opleggen of innen ten 
aanzien van economische activiteiten, investeerders of dienstverleners 
uit de andere partij34). 

3. De bepalingen van dit hoofdstuk en van de bijlagen XVI-A, XVI-
B, XVI-C, XVI-D, XVI-E, XVI-F en XVI-I bij deze overeenkomst zijn 
niet van toepassing op de socialezekerheidsstelsels van de partijen of 
activiteiten op het grondgebied van de partijen die, al dan niet inciden-
teel, verband houden met de uitoefening van het overheidsgezag. 

Artikel 142

Belastingmaatregelen

De meestbegunstigingsbehandeling die ingevolge dit hoofdstuk wordt 
toegekend, is niet van toepassing op de belastingbehandeling die de par-
tijen geven of in de toekomst zullen geven op basis van overeenkomsten 
tussen hen ter voorkoming van dubbele belasting.

 

34) Maatregelen die bedoeld zijn om directe belastingen op billijke of doeltref-
fende wijze te kunnen opleggen en innen omvatten maatregelen die een partij op 
grond van zijn belastingstelsel neemt en die:

i) van toepassing zijn op investeerders en dienstverleners die geen ingezete-
nen zijn, gezien het feit dat de fiscale verplichtingen van niet-ingezetenen wor-
den vastgesteld op grond van belastbare feiten die hun oorsprong vinden of 
geschieden op het grondgebied van de partij; of

ii) van toepassing zijn op niet-ingezetenen om ervoor te zorgen dat belastin-
gen op het grondgebied van de partij kunnen worden opgelegd of geïnd; of

iii) van toepassing zijn op niet-ingezetenen of ingezetenen ter voorkoming van 
belastingontwijking of -ontduiking, handhavingsbepalingen daaronder begrepen; 
of

iv) van toepassing zijn op gebruikers van diensten die op of vanaf het grond-
gebied van de andere partij worden verleend, om ervoor te zorgen dat door die 
gebruikers verschuldigde belastingen die hun bron op het grondgebied van de par-
tij hebben, kunnen worden opgelegd of geïnd; of

v) een onderscheid maken tussen enerzijds investeerders en dienstverleners 
die belastingplichtig zijn ter zake van wereldwijd belastbare feiten, en anderzijds 
andere investeerders en dienstverleners, gezien het verschil in de aard van de hef-
fingsgrondslag tussen hen; of

vi) inkomen, winst, voordeel, verlies, aftrek of krediet van ingezeten personen 
of filialen, dan wel tussen gelieerde personen of filialen van dezelfde persoon 
vaststellen, toewijzen of omslaan, om de belastinggrondslag van de partij te 
behouden.

De belastingvoorwaarden of -concepten onder f) en in deze voetnoot worden 
vastgesteld volgens de belastingdefinities en -concepten, dan wel gelijkwaardige 
of soortgelijke definities en concepten van het interne recht van de partij die de 
maatregel neemt.
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Artikel 143

Uitzonderingen met betrekking tot de veiligheid

1. Geen enkele bepaling in deze overeenkomst wordt zodanig uitge-
legd dat:

a. een partij verplicht wordt gegevens te verstrekken, wanneer zij 
meent dat openbaarmaking van die gegevens in strijd is met haar wezen-
lijke veiligheidsbelangen; of 

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

i. verband houden met de productie van of de handel in wapens, 
munitie of oorlogstuig; 

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

iii. betrekking hebben op splijt- of fusiestoffen of op grondstoffen 
waaruit deze kunnen worden vervaardigd; of 

iv. in tijden van oorlog of ernstige internationale spanningen wor-
den genomen; of 

c. de partijen belet worden maatregelen te nemen tot uitvoering van 
de verplichtingen die zij op zich hebben genomen met het oog op de 
handhaving van de internationale vrede en veiligheid. 

HOOFDSTUK 7

BETALINGS- EN KAPITAALVERKEER

Artikel 144

Lopende betalingen

De partijen verbinden zich ertoe overeenkomstig artikel VIII van de 
Statuten van het Internationaal Monetair Fonds toe te staan dat alle beta-
lingen en overboekingen op de lopende rekening van de betalingsbalans 
tussen de partijen worden verricht in vrij converteerbare valuta, en geen 
beperkingen dienaangaande vast te stellen.

Artikel 145

Kapitaalverkeer

1. Met betrekking tot de verrichtingen op de kapitaalrekening en de 
financiële rekening van de betalingsbalans waarborgen de partijen vanaf 
de inwerkingtreding van deze overeenkomst het vrije verkeer van kapi-
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taal met betrekking tot directe investeringen35) welke in overeenstem-
ming met de wetten van het gastland zijn, en investeringen in overeen-
stemming met hoofdstuk 6 (Vestiging, handel in diensten en elektronische 
handel) van titel IV van deze overeenkomst, alsook de liquidatie of de 
repatriëring van die investeringen en van alle opbrengsten daarvan. 

2. Wat de andere verrichtingen op de kapitaalrekening en de financi-
ële rekening van de betalingsbalans betreft, waarborgen de partijen vanaf 
de inwerkingtreding van deze overeenkomst en onverminderd de overige 
bepalingen van deze overeenkomst:

a. het vrije kapitaalverkeer inzake kredieten in verband met commer-
ciële transacties of met het verlenen van diensten waaraan een ingeze-
tene van een van de partijen deelneemt; 

b. het vrije verkeer van kapitaal in verband met beleggingen, lenin-
gen en kredieten van de investeerders uit de andere partij. 

3. Oekraïne spant zich in te komen tot de liberalisering van verrich-
tingen op de kapitaalrekening en de financiële rekening van de betalings-
balans tot het niveau van de liberalisering in de EU-partij voorafgaand 
aan toekenning van een behandeling conform die welke binnen de 
interne markt gebruikelijk is voor financiële diensten in de zin van arti-
kel 4, lid 3, van bijlage XVII bij deze overeenkomst. Een positieve 
beoordeling van de wetgeving van Oekraïne inzake het kapitaalverkeer, 
en van de tenuitvoerlegging en de voortgezette handhaving ervan in 
overeenstemming met de in artikel 4, lid 3, van bijlage XVII bij deze 
overeenkomst verankerde beginselen, is een conditio sine qua non voor 
elk besluit van het Handelscomité tot toekenning van behandeling con-
form de behandeling die binnen de interne markt gebruikelijk is, voor 
financiële diensten. 

4. Onverminderd hetgeen elders in deze overeenkomst is bepaald, 
stellen de partijen geen nieuwe beperkingen in op het kapitaalverkeer en 
op lopende betalingen tussen ingezetenen van de EU-partij en van 
Oekraïne en brengen zij in de bestaande regelingen geen verdere beper-
kingen aan. 

Artikel 146

Vrijwaringsmaatregelen

Onverminderd hetgeen elders in deze overeenkomst is bepaald, kun-
nen de betrokken partijen, wanneer in uitzonderlijke omstandigheden 
betalingen of kapitaalbewegingen tussen de partijen ernstige moeilijkhe-
den veroorzaken of dreigen te veroorzaken voor het wisselkoersbeleid of  

35) Met inbegrip van de verwerving van onroerend goed in verband met directe 
investeringen.
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het monetair beleid36) in een of meer lidstaten van de Europese Unie of 
in Oekraïne, voor een periode van ten hoogste zes maanden strikt nood-
zakelijke vrijwaringsmaatregelen ten aanzien van kapitaalbewegingen 
tussen de EU-partij en Oekraïne treffen. De partij die de vrijwarings-
maatregelen neemt, stelt de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis 
en legt zo spoedig mogelijk een tijdschema voor de opheffing van deze 
maatregelen voor.

Artikel 147

Bepalingen inzake bevordering van het verkeer en verdere 
liberalisering

1. De partijen plegen overleg teneinde hun onderlinge kapitaalverkeer 
te vergemakkelijken met het oog op de verwezenlijking van de doelstel-
lingen van deze overeenkomst. 

2. Gedurende de eerste vier jaar volgend op de inwerkingtreding van 
deze overeenkomst nemen de partijen maatregelen met het oog op de 
totstandbrenging van de voorwaarden die nodig zijn voor het verder 
geleidelijk toepasselijk maken van de voorschriften van de EU-partij op 
het vrije verkeer van kapitaal. 

3. Uiterlijk aan het eind van het vijfde jaar na de inwerkingtreding 
van deze overeenkomst beoordeelt het Handelscomité de genomen maat-
regelen opnieuw en stelt het de modaliteiten voor verdere liberalisering 
vast. 

HOOFDSTUK 8

OVERHEIDSOPDRACHTEN

Artikel 148

Doelstellingen

De partijen erkennen de bijdrage van transparante, niet-
discriminerende, op concurrentie gebaseerde en openbare aanbestedin-
gen aan een duurzame economische ontwikkeling en stellen zich een 
effectieve, wederzijdse en geleidelijke openstelling van hun respectieve 
markten voor overheidsopdrachten ten doel.

Dit hoofdstuk voorziet in wederzijdse toegang tot markten voor 
overheidsopdrachten op basis van het beginsel van nationale behande-
ling op nationaal, regionaal en lokaal niveau voor overheidsopdrachten  

36) Met inbegrip van ernstige moeilijkheden met betrekking tot de betalingsba-
lans.
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en concessies in zowel de traditionele als in de nutssector. Het voorziet 
in de geleidelijke aanpassing van de wetgeving inzake overheids-
opdrachten in Oekraïne aan het EU-acquis inzake overheidsopdrachten, 
en in een institutionele hervorming alsmede de inrichting van een doel-
treffend systeem voor overheidsopdrachten op basis van de voor 
overheidsopdrachten in de EU-partij geldende beginselen, en de voor-
waarden en definities van Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parle-
ment en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de 
procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, 
leveringen en diensten, hierna „Richtlijn 2004/18/EG” genoemd, en van 
Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
31 maart 2004 houdende coördinatie van de procedures voor het plaat-
sen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer 
en postdiensten, hierna „Richtlijn 2004/17/EG” genoemd.

Artikel 149

Toepassingsgebied

1. Dit hoofdstuk is van toepassing op werken, leveringen en diensten 
in de nutssector en op concessies voor werken en diensten. 

2. Dit hoofdstuk is van toepassing op aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten, hierna „aanbestedende diensten” genoemd, die 
voldoen aan de definities van het EU-acquis op het gebied van overheids-
opdrachten. Het heeft tevens betrekking op publiekrechtelijke instellin-
gen en openbare nutsbedrijven, zoals overheidsondernemingen die de 
desbetreffende activiteiten verrichten en particuliere ondernemingen die 
op basis van bijzondere en exclusieve rechten actief zijn in de nutssec-
tor. 

3. Dit hoofdstuk is van toepassing op contracten boven de drempel-
waarde die is vastgesteld in bijlage XXI-P.

De berekening van de geraamde waarde van een overheidsopdracht 
wordt gebaseerd op het in totaal te betalen bedrag, exclusief belasting 
over de toegevoegde waarde. Bij het hanteren van deze drempelwaarden 
berekent Oekraïne deze waarden en rekent het deze om naar zijn natio-
nale munteenheid, waarbij het gebruik maakt van de wisselkoers van 
zijn nationale bank.

Deze drempelwaarden worden om de twee jaar herzien, te beginnen 
in het eerste jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst, op basis 
van de gemiddelde dagwaarde van de euro, uitgedrukt in bijzondere 
trekkingsrechten, over de 24 maanden die eindigen op de laatste dag van 
augustus voorafgaand aan de herziening die per 1 januari in werking 
treedt. De aldus herziene drempelwaarden worden, indien nodig, naar 
beneden afgerond op het naaste veelvoud van 1 000 EUR. De herzie-
ning van de drempelwaarden wordt goedgekeurd door het Handelsco-
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mité, overeenkomstig de procedure die is omschreven in Titel VII (Insti-
tutionele, algemene en slotbepalingen) van deze overeenkomst. 

Artikel 150

Institutionele achtergrond

1. De partijen brengen een passend institutioneel kader tot stand, als-
mede de mechanismen die nodig zijn voor de juiste werking van het sys-
teem voor overheidsopdrachten en de implementatie van de desbetref-
fende beginselen, en handhaven deze. 

2. In het kader van de institutionele hervorming wijst Oekraïne in het 
bijzonder de volgende organen aan:

a. een centraal uitvoerend orgaan dat verantwoordelijk is voor het 
economisch beleid en belast is met het waarborgen van een coherent 
beleid op alle gebieden die met overheidsopdrachten verband houden. 
Een dergelijk orgaan bevordert en coördineert de tenuitvoerlegging van 
dit hoofdstuk en geeft richting aan het proces van aanpassing van de 
wetgeving; 

b. een onpartijdig en onafhankelijk orgaan dat is belast met de beoor-
deling van besluiten van de aanbestedende diensten bij de plaatsing van 
opdrachten. In deze context wordt onder „onafhankelijk” verstaan dat dit 
orgaan een overheidsinstantie moet zijn dat los staat van alle aanbeste-
dende diensten en marktpartijen. Tegen de besluiten van dit orgaan moet 
beroep in rechte kunnen worden ingesteld. 

3. De partijen waarborgen dat de besluiten van de autoriteiten die ver-
antwoordelijk zijn voor de beoordeling van klachten, daadwerkelijk ten 
uitvoer worden gelegd. 

Artikel 151

Basisnormen voor de gunning van opdrachten

1. Uiterlijk 6 maanden na de inwerkingtreding van deze overeen-
komst voldoen de partijen aan een serie basisnormen voor de gunning 
van alle opdrachten, zoals voorgeschreven door de leden 2 tot en met 15 
van dit artikel. Deze basisnormen vloeien rechtstreeks voort uit de voor-
schriften en beginselen voor overheidsopdrachten als vervat in het EU-
acquis voor overheidsopdrachten, met inbegrip van de beginselen van 
non-discriminatie, gelijke behandeling, transparantie en evenredigheid. 
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Publicatie

2. De partijen waarborgen dat alle voorgenomen overheidsopdrachten 
op toereikende wijze in daartoe geëigende media worden bekendge-
maakt:

a. opdat de markt wordt geopend voor mededinging, en 
b. opdat belanghebbende marktdeelnemers passende toegang hebben 

tot informatie over de voorgenomen overheidsopdracht, voorafgaand aan 
de gunning ervan, en opdat zij hun belangstelling tot inschrijving voor 
de opdracht kenbaar kunnen maken. 

3. De bekendmaking zal passend zijn ten opzichte van het econo-
misch belang van de opdracht voor marktdeelnemers. 

4. De bekendmaking omvat ten minste de wezenlijke details van de 
te plaatsen opdracht, de criteria voor selectie op kwaliteit, de gunnings-
methode, de criteria voor gunning en elke andere aanvullende informa-
tie die een marktdeelnemer redelijkerwijs nodig heeft om te besluiten of 
hij zijn interesse voor het verkrijgen van de opdracht kenbaar maakt. 

Gunning van opdrachten

5. Alle opdrachten worden gegund aan de hand van transparante en 
onpartijdige gunningsprocedures die corruptiepraktijken voorkomen. De 
onpartijdigheid wordt in het bijzonder gewaarborgd door de niet-
discriminerende omschrijving van de inhoud van het contract, gelijke 
toegang voor alle marktdeelnemers, passende termijnen en een transpa-
rante en objectieve benadering. 

6. Bij de omschrijving van de kenmerken van de gevraagde werken, 
leveringen of diensten gebruiken de aanbestedende diensten algemene 
omschrijvingen wat de prestaties en functies aangaat, alsmede interna-
tionale, Europese en nationale normen. 

7. De omschrijving van de kenmerken die zijn vereist voor een werk, 
levering of dienst mag niet verwijzen naar een bepaald fabricaat of een 
bepaalde herkomst, of een bepaald procedé, of naar een handelsmerk, 
octrooi, een type of bepaalde oorsprong of een bepaalde productie, ten-
zij een dergelijke verwijzing wordt gerechtvaardigd door de inhoud van 
het contract en vergezeld gaat van de woorden „of daaraan gelijk-
waardig”. Bij voorkeur worden algemene omschrijvingen van de presta-
ties of functies gebruikt. 

8. Aanbestedende diensten leggen geen voorwaarden op die leiden tot 
directe of indirecte discriminatie van marktdeelnemers uit de andere par-
tij, zoals het vereiste dat marktdeelnemers die belangstelling hebben 
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voor de overeenkomst, in hetzelfde land, dezelfde regio of op hetzelfde 
grondgebied als de aanbestedende dienst gevestigd moeten zijn.

Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald, kan van de aanvrager aan 
wie een opdracht wordt gegund, in gevallen waarin de specifieke om-
standigheden van het geval dit rechtvaardigen worden verlangd dat hij 
een bepaalde zakelijke infrastructuur vestigt op de plaats waar de pres-
taties plaatsvinden. 

9. De termijnen voor de indiening van blijken van belangstelling en 
van een offerte zijn lang genoeg om marktdeelnemers uit de andere par-
tij in staat te stellen een zinvolle evaluatie te maken en hun offerte voor 
te bereiden. 

10. Alle deelnemers moeten vooraf kennis kunnen nemen van de toe-
passelijke voorschriften, de selectie- en de gunningscriteria. Deze voor-
schriften moeten voor alle deelnemers op dezelfde wijze worden toege-
past. 

11. Aanbestedende diensten mogen een beperkt aantal inschrijvers 
verzoeken een offerte in te dienen, mits:

a. dit geschiedt op transparante en niet-discriminerende wijze; en 
b. de selectie enkel op basis van objectieve criteria plaatsvindt, zoals 

ervaring van de inschrijvers in de desbetreffende sector, omvang en 
infrastructuur van hun onderneming en technische en professionele vaar-
digheden.

Wanneer een beperkt aantal inschrijvers wordt verzocht een offerte 
in te dienen, moet voldoende concurrentie worden gewaarborgd. 

12. Aanbestedende diensten kunnen de procedure van gunning via 
onderhandelingen alleen in bepaalde uitzonderlijke gevallen toepassen, 
wanneer de toepassing van die procedure de mededinging daadwerkelijk 
niet vervalst. 

13. Aanbestedende diensten mogen alleen gebruikmaken van kwali-
ficatiesystemen wanneer de lijst van gekwalificeerde ondernemingen 
wordt opgesteld aan de hand van een transparante en open procedure die 
in voldoende mate is bekendgemaakt. Contracten die binnen het toepas-
singsgebied van dergelijke systemen vallen, worden eveneens op niet-
discriminerende grondslag gegund. 

14. De partijen waarborgen dat contracten op transparante wijze wor-
den gegund aan de inschrijver die de economisch meest voordelige 
offerte of de offerte met de laagste prijs heeft ingediend, op basis van de 
vooraf vastgestelde en meegedeelde aanbestedingscriteria en procedu-
rele voorschriften. De eindbeslissingen moeten onverwijld aan alle in-
schrijvers worden meegedeeld. Indien een inschrijver aan wie de op-
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dracht niet is gegund daarom verzoekt, moeten de redenen voldoende 
gedetailleerd worden verstrekt om tegen het desbetreffende besluit te 
kunnen opkomen. 

Rechtsbescherming

15. De partijen dragen er zorg voor dat eenieder die belang heeft of 
heeft gehad bij de gunning van een bepaalde opdracht en die door een 
beweerde schending schade heeft geleden of dreigt te lijden, recht heeft 
op daadwerkelijke onpartijdige rechtsbescherming tegen besluiten van 
de aanbestedende dienst in verband met de gunning van die opdracht. 
De besluiten tijdens en aan het einde van zo’n beroeps- of bezwaarpro-
cedure worden openbaar gemaakt op een wijze die toereikend is om alle 
belanghebbende marktdeelnemers te informeren. 

Artikel 152

Planning van aanpassing van wetgeving

1. Vóór de aanvang van de aanpassing van wetgeving dient Oekraïne 
bij het Handelscomité een uitgebreid stappenplan voor de tenuitvoerleg-
ging van dit hoofdstuk in, met tijdschema’s en termijnen voor alle her-
vormingen in termen van aanpassing van wetgeving en institutionele 
capaciteitsopbouw. Dit stappenplan moet in overeenstemming zijn met 
de in bijlage XXI-A bij deze overeenkomst vermelde fasen en tijdsche-
ma’s. 

2. Het stappenplan omvat alle aspecten van de hervorming en het 
algemene rechtskader voor de tenuitvoerlegging van activiteiten op het 
gebied van overheidsopdrachten, met name: aanpassing van wetgeving 
op het gebied van overheidsopdrachten, opdrachten in de nutssector, 
concessies voor werken en evaluatieprocedures, versterking van de 
administratieve capaciteit op alle niveaus, met inbegrip van beroepsin-
stanties en handhavingsmechanismen. 

3. Na een positief advies van het Handelscomité wordt dit stappen-
plan als referentiedocument voor de tenuitvoerlegging van dit hoofdstuk 
beschouwd. De Europese Unie doet al het mogelijk om Oekraïne bij de 
tenuitvoerlegging van dit stappenplan bij te staan. 

Artikel 153

Aanpassing van wetgeving

1. Oekraïne draagt er zorg voor dat zijn bestaande en toekomstige 
wetgeving inzake overheidsopdrachten geleidelijk in overeenstemming 
met het EU-acquis op dit gebied worden gebracht. 

116160



2. Aanpassing van wetgeving geschiedt in opeenvolgende fasen als 
vermeld in de bijlagen XXI-A, XXI-B tot en met XXI-E, XXI-G, 
XXI-H, en XXI-J bij deze overeenkomst. In de bijlagen XXI-F en XXI-I 
bij deze overeenkomst worden niet-bindende elementen vermeld die niet 
in nationaal recht hoeven te worden omgezet; de bijlagen XXI-K tot en 
met N bij deze overeenkomst bevatten elementen van het EU-acquis die 
buiten het bereik van de aanpassing van wetgeving vallen. Bij dit pro-
ces wordt naar behoren rekening gehouden met de desbetreffende juris-
prudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie en met de door 
de Europese Commissie vastgestelde uitvoeringsmaatregelen, alsmede 
met, indien nodig, wijzigingen van het EU-acquis die zich tussentijds 
voordoen. De tenuitvoerlegging van elke fase wordt geëvalueerd door 
het Handelscomité, en na een positieve beoordeling door dit comité 
gekoppeld aan wederzijdse verlening van markttoegang als uiteengezet 
in bijlage XXI-A bij deze overeenkomst. De Europese Commissie stelt 
Oekraïne onverwijld in kennis van wijzigingen van het EU-acquis. Zij 
verstrekt passend advies en passende technische bijstand met het oog op 
de implementatie van die wijzigingen. 

3. De partijen komen overeen dat het Handelscomité alleen tot de 
beoordeling van een volgende fase overgaat als de maatregelen ter 
implementatie van de voorgaande fase overeenkomstig de modaliteiten 
van lid 2 van dit artikel zijn uitgevoerd en goedgekeurd. 

4. De partijen waarborgen dat de aspecten en gebieden van overheids-
opdrachten die niet onder dit artikel vallen, in overeenstemming zijn met 
de beginselen van transparantie, niet-discriminatie en gelijke behande-
ling, als uiteengezet in artikel 151 van deze overeenkomst. 

Artikel 154

Markttoegang

1. De partijen komen overeen dat zij hun respectieve markten gelei-
delijk en gelijktijdig daadwerkelijk en wederzijds zullen openstellen Tij-
dens het proces van aanpassing van wetgeving wordt de mate van de 
wederzijds verleende markttoegang gekoppeld aan de in dit proces 
geboekte vooruitgang, zoals voorgeschreven in bijlage XXI-A bij deze 
overeenkomst. 

2. Het besluit om over te gaan tot een volgende fase van marktopen-
stelling wordt genomen op basis van een beoordeling van de kwaliteit 
van de aangenomen wetgeving alsmede van de praktische tenuitvoerleg-
ging ervan. Dergelijke beoordelingen worden op regelmatige basis door 
het Handelscomité gedaan. 
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3. Voor zover een partij ingevolge bijlage XXI-A bij deze overeen-
komst haar markt voor overheidsopdrachten voor de andere partij heeft 
opengesteld, verleent de EU-partij aan Oekraïense ondernemingen, on-
geacht of deze in de EU-partij zijn gevestigd, toegang tot procedures 
voor de gunning van overheidsopdrachten overeenkomstig de EU-
voorschriften voor overheidsopdrachten, en behandelt zij voornoemde 
ondernemingen niet minder gunstig dan ondernemingen uit de EU-partij. 
Oekraïne verleent aan ondernemingen uit de EU-partij, ongeacht of deze 
in Oekraïne zijn gevestigd, toegang tot procedures voor de gunning van 
overheidsopdrachten overeenkomstig de nationale voorschriften voor 
overheidsopdrachten, en behandelt voornoemde ondernemingen niet 
minder gunstig dan ondernemingen uit Oekraïne. 

4. Na de tenuitvoerlegging van de laatste fase van het proces van aan-
passing van wetgeving onderzoeken de partijen of ook beneden de in 
artikel 149, lid 3, van deze overeenkomst bedoelde drempelwaarden, 
wederzijds toegang tot de markt voor overheidsopdrachten kan worden 
verleend. 

5. Finland maakt een voorbehoud ten aanzien van Åland. 

Artikel 155

Informatie

1. De partijen waarborgen dat de aanbestedende diensten en de markt-
deelnemers goed zijn geïnformeerd over procedures voor het plaatsen 
van overheidsopdrachten, onder meer door bekendmaking van alle wet-
geving en administratieve uitspraken ter zake. 

2. De partijen waarborgen dat de informatie over mogelijkheden wat 
overheidsopdrachten betreft, daadwerkelijk wordt verspreid. 

Artikel 156

Samenwerking

1. De partijen versterken hun samenwerking door de uitwisseling van 
ervaring en informatie over hun beste praktijken en regelgevingskaders. 

2. De EU-partij bevordert de tenuitvoerlegging van dit hoofdstuk, 
onder meer door technische bijstand in voorkomend geval. In overeen-
stemming met titel VI inzake samenwerking op financieel gebied (Sa-
menwerking op financieel gebied en antifraudebepalingen) van deze 
overeenkomst, worden specifieke besluiten inzake financiële bijstand 
genomen door middel van de desbetreffende EU-mechanismen en 
-instrumenten voor het verlenen van financiële bijstand. 
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3. Een indicatieve lijst van aangelegenheden ten aanzien waarvan kan 
worden samengewerkt, is opgenomen in bijlage XXI-O bij deze over-
eenkomst. 

HOOFDSTUK 9

INTELLECTUELE EIGENDOM

AFDELING 1 

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 157

Doelstellingen

De doelstellingen van dit hoofdstuk zijn:
a. het bevorderen van de productie en commercialisering van innova-

tieve en creatieve producten in de partijen; en 
b. het bereiken van een adequaat en doeltreffend beschermings- en 

handhavingsniveau voor intellectuele-eigendomsrechten. 

Artikel 158

Aard en toepassingsgebied van de verplichtingen

1. De partijen waarborgen een adequate en doeltreffende tenuitvoer-
legging van de internationale verdragen inzake intellectuele eigendom 
waarbij zij partij zijn, met inbegrip van de Overeenkomst inzake de han-
delsaspecten van de intellectuele eigendom, die is opgenomen in bijlage 
1C bij de WTO-overeenkomst, hierna de „TRIPs-overeenkomst” ge-
noemd. De bepalingen van dit hoofdstuk vormen een aanvulling op en 
specificatie van de tussen de partijen geldende rechten en verplichtingen 
uit hoofde van de TRIPs-overeenkomst en andere internationale verdra-
gen op het gebied van intellectuele eigendom. 

2. In het kader van deze overeenkomst omvatten intellectuele-
eigendomsrechten het volgende: auteursrechten, met inbegrip van de 
auteursrechten op computerprogramma’s en databanken, en naburige 
rechten, rechten in verband met octrooien, met inbegrip van octrooien 
voor biotechnologische uitvindingen, handelsmerken, handelsnamen 
voor zover deze in het betrokken interne recht als uitsluitende eigen-
domsrechten worden beschermd, tekeningen en modellen, schema’s (to-
pografieën) van geïntegreerde schakelingen, geografische aanduidingen, 
met inbegrip van benamingen van oorsprong, aanduidingen van her-
komst, kwekersrechten, alsmede bescherming van niet openbaargemaakte 
informatie en bescherming tegen oneerlijke mededinging, als bedoeld in 
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artikel 10 bis van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de indus-
triële eigendom (1967), hierna het „Verdrag van Parijs” genoemd. 

Artikel 159

Overdracht van technologie

1. De partijen komen overeen standpunten en informatie uit te wisse-
len over hun interne en internationale praktijk en beleid met betrekking 
tot de overdracht van technologie. Dit omvat in het bijzonder maatrege-
len om informatiestromen, zakelijke partnerschappen, de verlening van 
licenties en sublicenties op vrijwillige basis te vergemakkelijken. Er 
wordt bijzondere aandacht besteed aan de voorwaarden die nodig zijn 
voor het scheppen van een passend gunstig klimaat voor technologie-
overdracht in de gastlanden, met inbegrip van kwesties als het desbetref-
fende juridische kader en de ontwikkeling van menselijk kapitaal. 

2. De partijen waarborgen dat de legitieme belangen van de houders 
van intellectuele-eigendomsrechten worden beschermd. 

Artikel 160

Uitputting

Het staat de partijen vrij hun eigen regeling voor de uitputting van 
intellectuele-eigendomsrechten vast te stellen, met inachtneming van de 
TRIPs-overeenkomst.

AFDELING 2 

NORMEN BETREFFENDE INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN

ONDERAFDELING 1

AUTEURSRECHT EN NABURIGE RECHTEN

Artikel 161

Geboden bescherming

De partijen leven de volgende bepalingen na:
a. de artikelen 1 tot en met 22 van het Internationaal Verdrag inzake 

de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fono-
grammen en omroeporganisaties (1961), hierna „het Verdrag van Rome” 
genoemd; 
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b. de artikelen 1 tot en met 18 van de Berner Conventie voor de 
bescherming van werken van letterkunde en kunst (1886, laatstelijk 
gewijzigd in 1979), hierna „de Berner Conventie” genoemd; 

c. de artikelen 1 tot en met 14 van het Verdrag van de Wereldorgani-
satie voor intellectuele eigendom (hierna „de WIPO” genoemd) inzake 
het auteursrecht (1996), hierna „het WCT” genoemd; en 

d. de artikelen 1 tot en met 23 van het Verdrag van de WIPO inzake 
uitvoeringen en fonogrammen (1996). 

Artikel 162

Duur van de rechten van de auteur

1. Het auteursrecht op werken van letterkunde en kunst in de zin van 
artikel 2 van de Berner Conventie geldt gedurende het leven van de 
auteur en tot 70 jaar na zijn/haar dood, ongeacht op welk tijdstip het 
werk op geoorloofde wijze voor het publiek toegankelijk is gemaakt. 

2. In geval van een gemeenschappelijk auteursrecht op een zelfde 
werk wordt de in lid 1 vastgestelde termijn berekend vanaf de dag van 
overlijden van de langstlevende auteur. 

3. Voor anonieme of pseudonieme werken bedraagt de bescherming-
stermijn 70 jaar vanaf het tijdstip waarop het werk op geoorloofde wijze 
voor het publiek toegankelijk is gemaakt. Indien evenwel het door de 
auteur aangenomen pseudoniem geen enkele twijfel aan zijn/haar iden-
titeit laat of de auteur zijn/haar identiteit tijdens de in de eerste zin aan-
gegeven termijn openbaart, geldt de in lid 1 vastgestelde termijn. 

4. Voor werken die in verschillende banden, delen, nummers of afle-
veringen gepubliceerd zijn en waarvoor de beschermingstermijn ingaat 
op het tijdstip waarop het werk op geoorloofde wijze voor het publiek 
toegankelijk is gemaakt, loopt de beschermingstermijn voor elk onder-
deel afzonderlijk. 

5. Voor werken waarvan de beschermingstermijn niet berekend is 
vanaf de dood van de auteur of auteurs en die niet binnen 70 jaar na hun 
totstandkoming op geoorloofde wijze voor het publiek toegankelijk zijn 
gemaakt, vervalt de bescherming. 
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Artikel 163

Duur van de bescherming van cinematografische of audiovisuele 
werken

1. De hoofdregisseur van een cinematografisch of audiovisueel werk 
wordt als de auteur of een van de auteurs beschouwd. Het staat de par-
tijen vrij andere personen als coauteur aan te wijzen. 

2. De beschermingstermijn van een cinematografisch of audiovisueel 
werk bedraagt ten minste 70 jaar na de dood van de langstlevende van 
een groep van bepaalde personen, ongeacht of zij al dan niet als coau-
teur zijn aangewezen. Deze groep omvat ten minste de hoofdregisseur, 
de scenarioschrijver, de auteur van de dialogen en de componist van de 
muziek die specifiek voor gebruik in het cinematografische of audiovi-
suele werk is gemaakt. 

Artikel 164

Duur van de naburige rechten

1. De rechten van uitvoerende kunstenaars vervallen niet eerder dan 
50 jaar na de datum van de uitvoering. Indien echter binnen deze ter-
mijn een vastlegging van de uitvoering op geoorloofde wijze gepubli-
ceerd of op geoorloofde wijze aan het publiek meegedeeld is, vervallen 
de rechten niet eerder dan 50 jaar na de datum van die eerste publicatie 
of, ingeval deze eerder valt, die eerste mededeling aan het publiek. 

2. De rechten van producenten van fonogrammen vervallen niet eer-
der dan 50 jaar na de vastlegging. Indien het fonogram echter binnen 
deze termijn op geoorloofde wijze gepubliceerd is, vervallen de rechten 
niet eerder dan 50 jaar na de datum van die eerste publicatie. Indien bin-
nen de in de eerste zin bedoelde termijn geen geoorloofde publicatie 
heeft plaatsgevonden en het fonogram tijdens deze termijn op geoor-
loofde wijze aan het publiek is medegedeeld, vervallen de rechten 50 
jaar na de datum van de eerste geoorloofde mededeling aan het publiek. 

3. De rechten van producenten van de eerste vastlegging van een film 
vervallen niet eerder dan 50 jaar na de vastlegging. Indien de film ech-
ter binnen deze termijn op geoorloofde wijze gepubliceerd of op geoor-
loofde wijze aan het publiek meegedeeld is, vervallen de rechten niet 
eerder dan 50 jaar na de datum van die eerste publicatie of, ingeval deze 
eerder valt, die eerste mededeling aan het publiek. Onder „film” wordt 
verstaan een cinematografisch of audiovisueel werk of bewegende beel-
den, met of zonder geluid. 

122160



4. De rechten van omroeporganisaties vervallen niet eerder dan 50 
jaar na de eerste uitzending van een programma, ongeacht of deze uit-
zendingen al dan niet via de ether plaatsvinden, uitzendingen per kabel 
of satelliet daaronder begrepen. 

Artikel 165

Bescherming van niet eerder gepubliceerde werken

Eenieder die na het verstrijken van de auteursrechtelijke bescherming 
een niet eerder gepubliceerd werk voor het eerst op geoorloofde wijze 
publiceert of op geoorloofde wijze aan het publiek meedeelt, geniet een 
bescherming die gelijkwaardig is met de vermogensrechten van de 
auteur. De beschermingstermijn van deze rechten bedraagt 25 jaar vanaf 
het tijdstip waarop het werk voor het eerst op geoorloofde wijze gepu-
bliceerd of op geoorloofde wijze aan het publiek meegedeeld is.

Artikel 166

Kritische en wetenschappelijke publicaties

De partijen kunnen tevens kritische en wetenschappelijke publicaties 
van publiek domein geworden werken beschermen. De beschermingster-
mijn van die rechten bedraagt maximaal 30 jaar vanaf het tijdstip waarop 
de publicatie voor het eerst op geoorloofde wijze gepubliceerd is.

Artikel 167

Bescherming van foto’s

Foto’s die oorspronkelijk zijn in de zin dat zij een eigen schepping 
van de auteur zijn, worden overeenkomstig artikel 162 van deze over-
eenkomst beschermd. De partijen kunnen voorzien in de bescherming 
van andere foto’s.

Artikel 168

Samenwerking bij het collectieve beheer van rechten

De partijen erkennen de noodzaak van afspraken tussen hun respec-
tieve auteursrechtenorganisaties teneinde de toegang tot en de levering 
van inhoud tussen de grondgebieden van de partijen te vergemakkelij-
ken en de wederzijdse overdracht van royalty’s voor het gebruik van 
werken of ander beschermd materiaal van de partijen te waarborgen. De 
partijen erkennen dat hun respectieve auteursrechtenorganisaties een 
hoog niveau van rationalisatie en transparantie met betrekking tot de uit-
voering van hun taken moeten bereiken.
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Artikel 169

Recht met betrekking tot vastlegging

1. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder vastlegging verstaan 
de opname van geluiden en beelden ,of van de weergave daarvan, door 
middel waarvan deze kunnen worden waargenomen, gereproduceerd of 
medegedeeld door middel van een toestel. 

2. De partijen verlenen uitvoerende kunstenaars het exclusieve recht 
hun vastgelegde uitvoeringen toe te staan of te verbieden. 

3. De partijen verlenen omroeporganisaties het uitsluitende recht om 
vastlegging van hun uitzendingen toe te staan of te verbieden, ongeacht 
of deze uitzendingen al dan niet via de ether plaatsvinden, uitzendingen 
per kabel of satelliet daaronder begrepen. 

4. Het in lid 2 bedoelde recht is niet van toepassing op kabelmaat-
schappijen voor het louter relayeren van uitzendingen van omroeporga-
nisaties via de kabel. 

Artikel 170

Uitzending en mededeling aan het publiek

1. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:
a. „uitzending”: de draadloze transmissie van geluiden of van beel-

den en geluiden, dan wel de weergaven daarvan, voor ontvangst door het 
publiek, dergelijke transmissies via satelliet, en de transmissie van geco-
deerde signalen wanneer de middelen voor decodering aan het publiek 
worden geleverd door of met toestemming van de omroeporganisatie; 

b. „mededeling aan het publiek”: de overdracht aan het publiek door 
een medium anders dan door uitzending, van geluiden van een uitvoe-
ring of de op een fonogram vastgelegde geluiden of weergaven van 
geluiden. Voor de toepassing van lid 3 wordt onder mededeling aan het 
publiek ook verstaan het voor het publiek hoorbaar maken van de op een 
fonogram vastgelegde geluiden of weergaven van geluiden. 

2. De partijen verlenen uitvoerende kunstenaars het uitsluitende recht 
om draadloze uitzending en mededeling aan het publiek van hun uitvoe-
ringen toe te staan of te verbieden, behalve wanneer de uitvoering zelf 
al een uitgezonden uitvoering is of gemaakt is op basis van een vastleg-
ging. 

3. De partijen verlenen uitvoerende kunstenaars en producenten van 
fonogrammen recht op een enkele billijke vergoeding voor het gebruik 
van voor commerciële doeleinden gepubliceerde fonogrammen of repro-
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ducties daarvan ten behoeve van draadloze uitzending of enigerlei mede-
deling aan het publiek, en waarborgen dat deze vergoeding wordt ver-
deeld tussen de desbetreffende uitvoerende kunstenaars en producenten 
van fonogrammen. Bij gebreke van overeenstemming tussen uitvoerende 
kunstenaars en producenten van fonogrammen kunnen de partijen bepa-
len volgens welke voorwaarden deze vergoeding tussen hen wordt ver-
deeld. 

4. De partijen bieden omroeporganisaties het uitsluitende recht de 
draadloze heruitzending van hun programma’s, alsmede de mededeling 
aan het publiek van hun televisie-uitzendingen indien die mededeling 
geschiedt op plaatsen die tegen betaling van een entreeprijs voor het 
publiek toegankelijk zijn, toe te staan of te verbieden. 

Artikel 171

Distributierecht

1. De partijen verlenen aan auteurs wat hun oorspronkelijke werk of 
kopieën daarvan betreft, het uitsluitende recht op distributie aan het 
publiek door verkoop of anderszins. 

2. De partijen verlenen het uitsluitende recht om de onder a) tot en 
met d) van dit lid genoemde zaken, met inbegrip van kopieën ervan, 
door verkoop of anderszins ter beschikking van het publiek te stellen, 
ten behoeve van:

a. uitvoerende kunstenaars, met betrekking tot vastleggingen van hun 
uitvoeringen; 

b. producenten van fonogrammen, met betrekking tot hun fonogram-
men; 

c. producenten van de eerste vastleggingen van films, met betrekking 
tot het origineel en de kopieën van hun films; 

d. omroeporganisaties, met betrekking tot vastleggingen van hun uit-
zendingen, als omschreven in artikel 169, lid 3, van deze overeenkomst. 

Artikel 172

Beperkingen

1. De partijen kunnen voorzien in beperkingen van de in de artikelen 
169, 170 en 171 van deze overeenkomst bedoelde rechten met betrek-
king tot:

a. privégebruik; 
b. gebruik van korte uittreksels in verband met de verslaggeving over 

actuele gebeurtenissen; 
c. kortstondige vastlegging door een omroeporganisatie met behulp 

van haar eigen middelen en voor haar eigen uitzendingen; 

125 160



d. gebruik uitsluitend ten behoeve van onderwijs of wetenschappelijk 
onderzoek. 

2. Onverminderd lid 1 kunnen de partijen ten aanzien van de bescher-
ming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen, om-
roeporganisaties en producenten van de eerste vastleggingen van films, 
dezelfde beperkingen stellen als ten aanzien van de auteursrechtelijke 
bescherming van werken van letterkunde en kunst. Dwanglicenties mo-
gen evenwel slechts worden toegekend in zoverre deze met het Verdrag 
van Rome verenigbaar zijn. 

3. De in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde beperkingen worden 
enkel toegepast in bepaalde bijzondere gevallen die niet in strijd zijn met 
een normale exploitatie van de inhoud van het werk en geen onredelijke 
inbreuk zijn op de rechtmatige belangen van de houder van het recht. 

Artikel 173

Recht om te reproduceren

De partijen voorzien in het uitsluitende recht, de directe of indirecte, 
tijdelijke of duurzame, volledige of gedeeltelijke reproductie, met welke 
middelen en in welke vorm ook, toe te staan of te verbieden, ten behoeve 
van:

a. auteurs, met betrekking tot hun werken; 
b. uitvoerend kunstenaars, met betrekking tot de vastleggingen van 

hun uitvoeringen; 
c. producenten van fonogrammen, met betrekking tot hun fonogram-

men; 
d. producenten van de eerste vastleggingen van films, met betrekking 

tot het origineel en de kopieën van hun films; 
e. omroeporganisaties, met betrekking tot de vastleggingen van hun 

uitzendingen, ongeacht of deze uitzendingen al dan niet via de ether 
plaatsvinden, uitzendingen per kabel of satelliet daaronder begrepen. 

Artikel 174

Recht van mededeling van werken aan het publiek en recht van 
beschikbaarstelling van ander materiaal voor het publiek

1. De partijen voorzien in het uitsluitende recht van auteurs, de mede-
deling van hun werken aan het publiek, per draad of draadloos, met 
inbegrip van de beschikbaarstelling van hun werken voor het publiek op 
zodanige wijze dat deze voor leden van het publiek op een door hen 
individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk zijn, toe te staan of te 
verbieden. 
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2. De partijen voorzien in het uitsluitende recht, de beschikbaarstel-
ling van werken voor het publiek, per draad of draadloos, op zodanige 
wijze dat de leden van het publiek op een door hen individueel gekozen 
plaats en tijd toegang ertoe hebben, toe te staan of te verbieden, ten 
behoeve van:

a. uitvoerend kunstenaars, met betrekking tot de vastleggingen van 
hun uitvoeringen; 

b. producenten van fonogrammen, met betrekking tot hun fonogram-
men; 

c. producenten van de eerste vastleggingen van films, met betrekking 
tot het origineel en de kopieën van hun films, en 

d. omroeporganisaties, met betrekking tot de vastleggingen van hun 
uitzendingen, ongeacht of deze uitzendingen al dan niet via de ether 
plaatsvinden, uitzendingen per kabel of satelliet daaronder begrepen. 

3. Beide partijen zijn het erover eens dat de in de leden 1 en 2 
bedoelde rechten niet worden uitgeput door enige handeling, bestaande 
in een mededeling aan het publiek of beschikbaarstelling ervan aan het 
publiek overeenkomstig dit artikel. 

Artikel 175

Beperkingen en restricties

1. De partijen voorzien erin dat tijdelijke reproductiehandelingen als 
bedoeld in artikel 173 van deze overeenkomst, die van voorbijgaande of 
incidentele aard zijn, en die een integraal en essentieel onderdeel vor-
men van een technisch procedé en die worden toegepast met als enig 
doel:

a. de doorgifte in een netwerk tussen derden door een tussenpersoon, 
of 

b. een geoorloofd gebruik
van een werk of ander materiaal mogelijk te maken, en die geen 

zelfstandige economische waarde bezitten, van het in artikel 173 be-
doelde reproductierecht zijn uitgezonderd. 

2. Wanneer de partijen voorzien in een beperking of restrictie op het 
reproductierecht als bedoeld in artikel 173, kunnen zij tegelijkertijd 
voorzien in een beperking of restrictie op het in artikel 171, lid 4, van 
deze overeenkomst bedoelde distributierecht, voor zover dit gezien het 
doel van de toegestane reproductie gerechtvaardigd is. 

3. De partijen kunnen alleen in beperkingen en restricties op de in de 
artikelen 173 en 174 van deze overeenkomst bedoelde rechten voorzien 
in bepaalde bijzondere gevallen die niet in strijd zijn met een normale 
exploitatie van het werk of ander materiaal en de rechtmatige belangen 
van de rechthebbenden niet op onredelijke wijze schaden. 
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Artikel 176

Bescherming van technische voorzieningen

1. De partijen voorzien in een passende rechtsbescherming tegen het 
omzeilen van doeltreffende technische voorzieningen door een persoon 
die weet of redelijkerwijs behoort te weten dat hij/zij aldus handelt. 

2. De partijen voorzien in een passende rechtsbescherming tegen de 
vervaardiging, invoer, distributie, verkoop, verhuur, reclame voor ver-
koop of verhuur, of het bezit voor commerciële doeleinden van inrich-
tingen, producten of onderdelen, of het verrichten van diensten die:

a. gestimuleerd, aangeprezen of in de handel gebracht worden om de 
bescherming te omzeilen van doeltreffende technische voorzieningen, of 

b. slechts een commercieel beperkt doel of nut hebben, naast de 
omzeiling van de bescherming van doeltreffende technische voorzienin-
gen, of 

c. in het bijzonder ontworpen, geproduceerd of aangepast zijn met het 
doel de omzeiling van doeltreffende technische voorzieningen mogelijk 
of gemakkelijker te maken. 

3. Voor de toepassing van deze afdeling wordt onder „technische 
voorzieningen” verstaan technologie, inrichtingen of onderdelen die in 
het kader van hun normale werking dienen voor het voorkomen of 
beperken van handelingen ten aanzien van werken of ander materiaal, 
die niet zijn toegestaan door de houders van auteursrechten of van in de 
wetgeving van elk van beide partijen vastgelegde naburige rechten. 
Technische voorzieningen worden geacht „doeltreffend” te zijn indien 
het gebruik van een beschermd werk of ander beschermd materiaal 
wordt gecontroleerd door de houders van het recht door toepassing van 
een controle op de toegang of een beschermingsprocedé zoals encryptie, 
versluiering of een andere transformatie van het werk of ander materi-
aal of een kopieerbeveiliging die de beoogde bescherming biedt. 

4. Wanneer de partijen voorzien in beperkingen op de in de artikelen 
172 en 175 van deze overeenkomst bedoelde rechten, kunnen zij ook 
ervoor zorgen dat de houders van het recht aan een begunstigde van een 
beperking of restrictie de nodige middelen verschaffen om van die 
beperking of restrictie gebruik te kunnen maken, ingeval die begunstigde 
op rechtmatige wijze toegang heeft tot het beschermde werk of materi-
aal. 

5. De leden 1 en 2 van artikel 175 van deze overeenkomst gelden niet 
voor werken of ander materiaal die op grond van overeengekomen bepa-
lingen op zodanige wijze voor het publiek beschikbaar zijn gesteld dat 
leden van het publiek daartoe toegang hebben op een door hen indivi-
dueel gekozen plaats en tijd. 
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Artikel 177

Bescherming van informatie over het beheer van rechten

1. De partijen voorzien in een passende rechtsbescherming tegen een-
ieder die opzettelijk op ongeoorloofde wijze een van de volgende han-
delingen verricht:

a. de verwijdering of wijziging van elektronische informatie betref-
fende het beheer van rechten, 

b. de verspreiding, de invoer ter verspreiding, de uitzending, de 
mededeling aan het publiek of de beschikbaarstelling voor het publiek 
van werken of ander krachtens deze overeenkomst beschermd materiaal, 
waaruit op ongeoorloofde wijze elektronische informatie betreffende het 
beheer van rechten is verwijderd of waarin op ongeoorloofde wijze der-
gelijke informatie is gewijzigd,

en die weet of redelijkerwijs behoort te weten dat hij zodoende 
aanzet tot een inbreuk op het auteursrecht of de in de wetgeving van de 
desbetreffende partij vastgestelde naburige rechten, dan wel een derge-
lijke inbreuk mogelijk maakt, vergemakkelijkt of verbergt. 

2. Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt onder „informa-
tie over het beheer van rechten” verstaan alle door de houders van een 
recht verstrekte informatie die dient ter identificatie van het werk of het 
andere materiaal bedoeld in onderafdeling 1, dan wel van de auteur of 
een andere houder van een recht, of informatie betreffende de voorwaar-
den voor het gebruik van het werk of het andere materiaal, alsook de cij-
fers of codes waarin die informatie vervat ligt.

Het eerste lid is van toepassing wanneer bestanddelen van deze infor-
matie zijn verbonden met een kopie, of kenbaar worden bij de medede-
ling aan het publiek, van een werk of ander materiaal bedoeld in onder-
afdeling 1. 

Artikel 178

Houders van een recht en voorwerp van het verhuur- en uitleenrecht

1. De partijen moeten voorzien in het uitsluitende recht verhuur en 
uitlening toe te staan of te verbieden, ten behoeve van:

a. de auteur, met betrekking tot het origineel en kopieën van zijn/haar 
werk; 

b. de uitvoerend kunstenaar, met betrekking tot vastleggingen van 
zijn/haar uitvoering; 

c. de producent van fonogrammen, met betrekking tot zijn/haar fono-
grammen, en 

d. de producent van de eerste vastlegging van een film, met betrek-
king tot het origineel en de kopieën van zijn film. 
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2. Verhuur- en uitleenrechten met betrekking tot bouwwerken en wer-
ken van toegepaste kunst vallen niet onder deze bepalingen. 

3. De partijen kunnen ten aanzien van openbare uitlening afwijken 
van het in lid 1 bedoelde uitsluitende recht, mits ten minste de auteurs 
een vergoeding krijgen voor deze uitlening. Met inachtneming van hun 
doelstellingen voor bevordering van culturele activiteiten, kunnen de 
partijen de hoogte van deze vergoeding vrij vaststellen. 

4. Wanneer de partijen het in dit artikel bedoelde uitsluitende uitleen-
recht betreffende fonogrammen, films en computerprogramma’s niet toe-
passen, voeren zij ten minste voor de auteurs een vergoeding in. 

5. De partijen kunnen bepaalde categorieën instellingen vrijstellen 
van betaling van de in de leden 3 en 4 bedoelde vergoeding. 

Artikel 179

Niet voor afstand vatbaar recht op een billijke vergoeding

1. Wanneer een auteur of een uitvoerend kunstenaar zijn/haar ver-
huurrecht betreffende een fonogram of betreffende het origineel dan wel 
een kopie van een film heeft overgedragen of afgestaan aan een 
fonogram- of filmproducent, behoudt hij het recht op een billijke ver-
goeding voor de verhuur. 

2. Het recht op een billijke vergoeding voor verhuur is niet vatbaar 
voor afstand door de auteurs of uitvoerende kunstenaars. 

3. Het beheer van het recht op een billijke vergoeding kan worden 
toevertrouwd aan maatschappijen voor collectieve belangenbehartiging 
die auteurs of uitvoerende kunstenaars vertegenwoordigen. 

4. De partijen kunnen zelf beslissen of en in hoeverre het beheer van 
het recht op een billijke vergoeding door maatschappijen voor collec-
tieve belangenbehartiging verplicht kan worden gesteld, alsmede van 
wie deze vergoeding kan worden geëist of geïnd. 

Artikel 180

Bescherming van computerprogramma’s

1. De partijen beschermen computerprogramma’s auteursrechtelijk 
als werken van letterkunde in de zin van de Berner Conventie. Voor de 
toepassing van deze bepaling omvat de term „computerprogramma” ook 
het voorbereidend ontwerpmateriaal ervan. 
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2. De bescherming overeenkomstig deze overeenkomst wordt ver-
leend aan de uitdrukkingswijze, in welke vorm dan ook, van een com-
puterprogramma. De ideeën en beginselen die aan enig element van een 
computerprogramma ten grondslag liggen, met inbegrip van de ideeën 
en beginselen die aan de interfaces daarvan ten grondslag liggen, wor-
den krachtens deze overeenkomst niet auteursrechtelijk beschermd. 

3. Een computerprogramma wordt beschermd wanneer het oorspron-
kelijk is in die zin dat het een eigen schepping van de maker is. Om te 
bepalen of het programma voor bescherming in aanmerking komt, mo-
gen geen andere criteria worden aangelegd. 

Artikel 181

Auteurschap van computerprogramma’s

1. De auteur van een computerprogramma is de natuurlijke persoon 
of de groep van natuurlijke personen die het programma gemaakt heeft 
of, indien de wetgeving van de partijen zulks toestaat, de rechtspersoon 
die door de nationale wetgeving als houder van een recht wordt aange-
merkt. 

2. Indien een computerprogramma door een groep van natuurlijke 
personen gezamenlijk gemaakt is, zijn deze personen gezamenlijk hou-
der van de uitsluitende rechten. 

3. Wanneer de wetgeving van de partijen collectieve werken erkent, 
wordt degene die volgens de desbetreffende wetgeving geacht wordt het 
programma gemaakt te hebben, als de auteur ervan beschouwd. 

4. Indien een computerprogramma gemaakt is door een werknemer 
bij de uitoefening van zijn/haar taken of in opdracht van zijn/haar werk-
gever, is de werkgever bij uitsluiting bevoegd de economische rechten 
met betrekking tot het programma uit te oefenen, tenzij bij overeenkomst 
anders werd bepaald. 

Artikel 182

Handelingen waarvoor toestemming nodig is in verband met 
computerprogramma’s

Onverminderd de artikelen 183 en 184 van deze overeenkomst omvat-
ten de uitsluitende rechten van de houders van een recht in de zin van 
artikel 181 het recht de volgende handelingen te verrichten of het ver-
richten daarvan toe te staan:

a. de permanente of tijdelijke reproductie van een deel of het geheel 
van een computerprogramma, ongeacht op welke wijze en in welke 
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vorm. Voor zover deze reproductie van het programma noodzakelijk is 
voor het laden of in beeld brengen, of de uitvoering, transmissie of 
opslag van een computerprogramma, is voor deze handelingen toestem-
ming van de houder van het recht vereist; 

b. het vertalen, bewerken, arrangeren of anderszins veranderen van 
een programma, en de reproductie van het resultaat daarvan, onvermin-
derd de rechten van degene die het programma verandert; 

c. elke vorm van distributie, met inbegrip van het verhuren, van een 
oorspronkelijk computerprogramma of kopieën daarvan onder het pu-
bliek. 

Artikel 183

Uitzonderingen voor handelingen waarvoor toestemming nodig is in 
verband met computerprogramma’s

1. Tenzij bij overeenkomst uitdrukkelijk anders bepaald is, is voor de 
in artikel 182, onder a) en b), van deze overeenkomst genoemde hande-
lingen geen toestemming van de houder van een recht vereist wanneer 
deze handelingen voor de rechtmatige verkrijger noodzakelijk zijn om 
het computerprogramma te kunnen gebruiken voor het beoogde doel, 
onder meer om fouten te verbeteren. 

2. Het maken van een reservekopie door een rechtmatige gebruiker 
van het programma kan niet bij overeenkomst worden verhinderd indien 
die kopie voor bovenbedoeld gebruik nodig is. 

3. De rechtmatige gebruiker van een kopie van een programma is 
gemachtigd om zonder toestemming van de houder van het recht de wer-
king van het programma te observeren, te bestuderen en uit te testen, ten 
einde vast te stellen welke ideeën en beginselen aan een element van het 
programma ten grondslag liggen, indien hij dit doet bij het rechtmatig 
laden of in beeld brengen, de uitvoering, transmissie of opslag van het 
programma. 

Artikel 184

Decompilatie

1. Er is geen toestemming van de houder van het recht vereist indien 
de reproductie van de code en de vertaling van de codevorm in de zin 
van artikel 182, onder a) en b), onmisbaar zijn om de informatie te ver-
krijgen die nodig is om de interoperabiliteit van een onafhankelijk gecre-
ëerd computerprogramma met andere programma’s tot stand te brengen, 
op voorwaarde dat:
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a. deze handelingen worden verricht door de licentiehouder of door 
een ander die het recht heeft om een kopie van het programma te gebrui-
ken, of voor hun rekening door een daartoe gemachtigde persoon; 

b. de gegevens die nodig zijn om de interoperabiliteit tot stand te 
brengen nog niet eerder snel en gemakkelijk beschikbaar zijn gesteld 
voor de onder a) van dit lid bedoelde personen, en 

c. deze handelingen beperkt blijven tot die onderdelen van het oor-
spronkelijke programma die voor het tot stand brengen van interopera-
biliteit noodzakelijk zijn. 

2. Het bepaalde in lid 1 biedt niet de mogelijkheid dat de op grond 
daarvan verkregen informatie:

a. voor een ander doel dan het tot stand brengen van de interopera-
biliteit van het onafhankelijk gecreëerde programma wordt gebruikt; 

b. aan derden wordt meegedeeld, tenzij dat noodzakelijk is met het 
oog op de interoperabiliteit van het onafhankelijk gecreëerde programma, 
of 

c. wordt gebruikt voor de ontwikkeling, productie of het in de han-
del brengen van een qua uitdrukkingswijze in grote lijnen gelijk pro-
gramma, of voor andere handelingen waarmee inbreuk op het auteurs-
recht wordt gemaakt. 

3. In overeenstemming met de bepalingen van de Berner Conventie 
mag dit artikel niet zodanig worden uitgelegd dat de toepassing ervan 
ongerechtvaardigd nadeel voor de rechtmatige belangen van de recht-
hebbende oplevert of het normale gebruik van het computerprogramma 
belemmert. 

Artikel 185

Bescherming van databanken

1. Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt onder „data-
bank” verstaan een verzameling van werken, gegevens, of andere zelf-
standige elementen, systematisch of methodisch geordend, en afzonder-
lijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk. 

2. De bescherming van deze overeenkomst geldt niet voor computer-
programma’s die worden gebruikt bij het opzetten of de werking van 
met elektronische middelen toegankelijke databanken. 

Artikel 186

Voorwerp van bescherming

1. Volgens onderafdeling 1 worden databanken die door de keuze of 
de rangschikking van de inhoud een eigen schepping van de maker vor-

133 160



men, als zodanig door het auteursrecht beschermd. Om te bepalen of zij 
voor bescherming in aanmerking komen, mogen geen andere criteria 
worden aangelegd. 

2. De auteursrechtelijke bescherming van databanken in onderafde-
ling 1 betreft niet de inhoud van die databanken en laat de bestaande 
rechten op die inhoud onverlet. 

Artikel 187

Auteurschap van databanken

1. De auteur van een databank is de natuurlijke persoon of de groep 
van natuurlijke personen die de databank heeft opgezet, of, indien toe-
gestaan volgens de wetgeving van de partijen, de rechtspersoon die door 
de wetgeving als rechthebbende wordt aangemerkt. 

2. Indien collectieve werken door de wetgeving van de partijen wor-
den erkend, is de auteursrechthebbende tevens houder van het vermo-
gensrecht. 

3. Indien een databank door een groep van natuurlijke personen geza-
menlijk is opgezet, zijn deze personen gezamenlijk houder van de uit-
sluitende rechten. 

Artikel 188

Handelingen waarvoor toestemming nodig is

De auteur van een databank heeft, met betrekking tot de voor auteurs-
rechtelijke bescherming in aanmerking komende uitdrukkingsvorm van 
de databank, het uitsluitende recht de volgende handelingen te verrich-
ten of toe te staan:

a. de permanente of tijdelijke reproductie, geheel of gedeeltelijk, met 
welk middel en in welke vorm dan ook; 

b. de vertaling, bewerking, schikking en elke andere verandering; 
c. elke vorm van openbare verspreiding van de databank of van 

kopieën daarvan; 
d. elke mededeling, voorstelling of demonstratie voor het publiek; 
e. elke reproductie, verspreiding, mededeling, voorstelling of demon-

stratie voor het publiek, van de resultaten van de onder b) vermelde han-
delingen. 

134160



Artikel 189

Uitzonderingen voor handelingen waarvoor toestemming nodig ismet 
betrekking tot databanken

1. De rechtmatige gebruiker van een databank of kopieën daarvan 
kan zonder toestemming van de auteur van de databank alle in artikel 
188 van deze overeenkomst bedoelde handelingen verrichten die nood-
zakelijk zijn om toegang te krijgen tot en normaal gebruik te maken van 
de inhoud van de databank. Voor zover de rechtmatige gebruiker toe-
stemming heeft om slechts een deel van de databank te gebruiken, geldt 
dit lid slechts voor dat deel. 

2. In de volgende gevallen kunnen de partijen de in artikel 188 
bedoelde rechten beperken:

a. wanneer het een reproductie voor particuliere doeleinden van een 
niet-elektronische databank betreft; 

b. wanneer het gebruik alleen ter illustratie bij onderwijs of voor 
wetenschappelijk onderzoek dient, met bronvermelding en voor zover 
door het niet-commerciële doel gerechtvaardigd; 

c. wanneer het gebruik de openbare veiligheid betreft, of in het kader 
van een administratieve of gerechtelijke procedure plaatsvindt; 

d. onverminderd het bepaalde onder a), b) en c), wanneer het gaat om 
andere, door elk van beide partijen traditioneel toegestane uitzonderin-
gen op het auteursrecht. 

3. In overeenstemming met de Berner Conventie mag dit artikel niet 
zodanig worden uitgelegd dat de toepassing ervan ongerechtvaardigd 
nadeel voor de rechtmatige belangen van de houder van een recht ople-
vert of het normale gebruik van de databank belemmert. 

Artikel 190

Volgrecht

1. De partijen stellen ten behoeve van de auteur van een oorspronke-
lijk kunstwerk een volgrecht in, dat wordt omschreven als een onver-
vreemdbaar recht waarvan geen afstand kan worden gedaan, zelfs niet 
op voorhand, om telkens wanneer het kunstwerk na de eerste overdracht 
door de auteur wordt doorverkocht, een op de doorverkoopprijs bere-
kend recht te ontvangen. 

2. Het in lid 1 bedoelde recht is van toepassing op elke doorverkoop 
waarbij actoren uit de professionele kunsthandel, zoals veilinghuizen, 
kunstgalerijen of andere kunsthandelaren, betrokken zijn als verkoper, 
koper, of tussenpersoon. 
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3. De partijen mogen in overeenstemming met hun wetgeving bepa-
len dat het in lid 1 bedoelde recht niet van toepassing is op een door-
verkoop waarbij de verkoper het werk minder dan drie jaar vóór de door-
verkoop heeft verkregen van de kunstenaar zelf en de doorverkoopprijs 
niet meer dan een bepaald minimumbedrag bedraagt. 

4. Het recht komt ten laste van de verkoper. De partijen kunnen bepa-
len dat een van de in lid 2 bedoelde natuurlijke of rechtspersonen, maar 
niet de verkoper, alleen dan wel samen met de verkoper aansprakelijk is 
voor de betaling van het recht. 

Artikel 191

Satellietomroep

Elk van beide partijen voorziet in een uitsluitend recht voor de auteur 
om communicatie van auteursrechtelijk beschermde werken per satelliet 
toe te staan.

Artikel 192

Doorgifte via de kabel

Elk van beide partijen draagt er zorg voor dat de doorgifte via de 
kabel van programma’s uit de andere partij op hun grondgebied met 
inachtneming van de toepasselijke auteursrechten en naburige rechten 
geschiedt en plaatsvindt op grond van individuele of collectieve contrac-
tuele regelingen tussen de auteursrechthebbenden, de houders van nabu-
rige rechten en de kabelmaatschappijen.

ONDERAFDELING 2

HANDELSMERKEN

Artikel 193

Registratieprocedure

1. De EU-partij en Oekraïne zorgen voor een systeem voor de regis-
tratie van handelsmerken waarbij de weigering van de desbetreffende 
handelsmerkinstantie om een handelsmerk te registreren, met redenen 
wordt omkleed. De redenen voor weigering worden schriftelijk aan de 
aanvrager medegedeeld; deze laatste heeft de mogelijkheid een derge-
lijke weigering aan te vechten en bij gerechtelijke autoriteiten beroep in 
te stellen tegen een definitieve weigering. De EU-partij en Oekraïne zien 
er ook op toe dat tegen de aanvraag van een handelsmerk verzet kan 
worden aangetekend. Een dergelijke verzetprocedure is contradictoir. De 
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Europese Unie en Oekraïne voorzien in een openbaar toegankelijke elek-
tronische databank voor aanvragen voor en de registratie van handels-
merken. 

2. De partijen voorzien in gronden van weigering of nietigheid van 
een registratie van een handelsmerk. Het volgende wordt niet geregis-
treerd of kan in geval van registratie nietig worden verklaard:

a. tekens die geen handelsmerk kunnen vormen; 
b. handelsmerken die elk onderscheidend vermogen missen; 
c. handelsmerken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen 

die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoe-
veelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaar-
diging van de waren of van verrichting van de dienst of andere kenmer-
ken van de waren of diensten; 

d. handelsmerken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen 
die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebrui-
kelijk zijn geworden; 

e. tekens die uitsluitend bestaan uit:
i. de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, of 

ii. de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uit-
komst te verkrijgen, of 

iii. de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft; 
f. handelsmerken die in strijd zijn met de openbare orde of de goede 

zeden; 
g. handelsmerken die het publiek kunnen misleiden, bijvoorbeeld ten 

aanzien van soort, kwaliteit of plaats van herkomst van de waren of 
diensten; 

h. handelsmerken die bij gebreke van goedkeuring door de bevoegde 
autoriteiten krachtens artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs geweigerd 
of nietig verklaard moeten worden. 

3. De partijen voorzien in gronden van weigering of nietigheid betref-
fende strijd met oudere rechten. Een handelsmerk wordt niet geregis-
treerd of kan in geval van registratie nietig worden verklaard:

a. wanneer het gelijk is aan een ouder handelsmerk en wanneer de 
waren of diensten waarvoor het handelsmerk is aangevraagd of geregis-
treerd, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere han-
delsmerk is ingeschreven; 

b. wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere handels-
merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, 
indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan, met inbegrip 
van het gevaar van associatie met het oudere handelsmerk. 

4. De partijen kunnen tevens voorzien in andere gronden van weige-
ring of nietigheid betreffende strijd met oudere rechten. 
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Artikel 194

Algemeen bekende handelsmerken

De partijen werken samen met het oog op een effectieve bescherming 
van bekende handelsmerken, zoals bedoeld in artikel 6 bis van het Ver-
drag van Parijs en artikel 16, leden 2 en 3, van de TRIPs-overeenkomst.

Artikel 195

De rechten die zijn verbonden aan een handelsmerk

Het geregistreerde handelsmerk geeft de houder een uitsluitend recht. 
Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn/haar toestemming 
hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch 
verkeer te verbieden:

a. wanneer dat teken gelijk is aan het handelsmerk en gebruikt wordt 
voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het handelsmerk is 
geregistreerd; 

b. wanneer, doordat het teken dat gelijk is aan of vergelijkbaar is met 
het handelsmerk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren 
of diensten als die waarvoor het handelsmerk is geregistreerd, verwar-
ring bij het publiek kan ontstaan, met inbegrip van het gevaar van asso-
ciatie met het oudere handelsmerk. 

Artikel 196

Uitzonderingen op de rechten verbonden aan een handelsmerk

1. Elk van beide partijen voorziet in een eerlijk gebruik van beschrij-
vende termen, met inbegrip van geografische aanduidingen, als beperkte 
uitzondering op de rechten die verbonden zijn aan een handelsmerk, mits 
bij die beperkte uitzonderingen rekening wordt gehouden met de legi-
tieme belangen van de houder van het handelsmerk en van derden. De 
partijen kunnen onder dezelfde voorwaarden in andere beperkte uitzon-
deringen voorzien. 

2. Het aan een handelsmerk verbonden recht staat de houder niet toe 
een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken 
van:

a. diens naam of adres; 
b. aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, 

waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van waren of 
van verrichting van een dienst of andere kenmerken van waren of dien-
sten; 
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c. het handelsmerk wanneer dat nodig is om het beoogde doel van 
een product of dienst aan te geven, met name als toebehoren of reserve-
onderdeel, mits het handelsmerk wordt gebruikt overeenkomstig eerlijke 
industriële of handelspraktijken. 

3. Het aan het handelsmerk verbonden recht staat de houder niet toe, 
een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken 
van een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis binnen de grenzen 
van het grondgebied waarin het erkend wordt, wanneer dat recht erkend 
is door de wetgeving van de betrokken partijen. 

Artikel 197

Gebruik van handelsmerken

1. Een handelsmerk waarvan de houder vijf jaar na de afronding van 
de registratieprocedure geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de 
waren of diensten waarvoor het met betrekking tot het desbetreffende 
grondgebied geregistreerd is, of waarvan gedurende een ononderbroken 
tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor 
de sancties van deze onderafdeling, tenzij er geldige redenen zijn voor 
het niet gebruiken. 

2. Als gebruik in de zin van lid 1 wordt eveneens beschouwd:
a. het gebruik van het handelsmerk in een op onderdelen afwijkende 

vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het handelsmerk in 
de vorm waarin het geregistreerd is, wordt gewijzigd; 

b. het aanbrengen van het handelsmerk op waren of de verpakking 
ervan, uitsluitend met het oog op uitvoer. 

3. Gebruik van een handelsmerk met toestemming van de houder dan 
wel door een ieder die bevoegd is om een collectief merk, een garantie-
merk of een kwaliteitsmerk te gebruiken, wordt als gebruik door de 
merkhouder beschouwd in de zin van lid 1. 

Artikel 198

Gronden van verval

1. De partijen zorgen ervoor dat een handelsmerk kan komen te ver-
vallen wanneer het merk in een ononderbroken periode van vijf jaar niet 
normaal op het desbetreffende grondgebeid is gebruikt voor de waren of 
diensten waarvoor het ingeschreven is en er geen geldige reden is voor 
het niet gebruiken; vervallenverklaring van een handelsmerk kan echter 
niet worden gevorderd wanneer het merk in de periode tussen het ver-
strijken van de vijfjarige periode en de instelling van de vordering tot 
vervallenverklaring, voor het eerst of opnieuw normaal is gebruikt; 
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begin van gebruik of hernieuwd gebruik binnen drie maanden vóór de 
instelling van de vordering tot vervallenverklaring, met dien verstande 
dat de periode van drie maanden ten vroegste na het verstrijken van de 
ononderbroken periode van vijf jaar van het niet gebruiken is ingegaan, 
wordt echter niet in aanmerking genomen indien de voorbereiding voor 
het begin van gebruik of het hernieuwd gebruik pas getroffen wordt 
nadat de merkhouder er kennis van heeft gekregen dat de vordering tot 
vervallenverklaring kan worden ingesteld. 

2. Een handelsmerk kan eveneens vervallen worden verklaard wan-
neer het, na de datum waarop het is ingeschreven:

a. door toedoen of nalaten van de merkhouder tot de in de handel 
gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor 
het geregistreerd is; 

b. als gevolg van het gebruik dat ervan wordt gemaakt door de merk-
houder of met zijn/haar toestemming, voor de waren of diensten waar-
voor het geregistreerd is, het publiek kan misleiden, met name over de 
soort, de kwaliteit of plaats van herkomst van deze waren of diensten. 

Artikel 199

Gedeeltelijke weigering. vervallen- of nietigverklaring

Indien een grond voor weigering van registratie, vervallen- of nietig-
verklaring van een handelsmerk slechts bestaat voor een deel van de 
waren of diensten waarvoor dit handelsmerk gedeponeerd of geregis-
treerd is, betreffen de weigering van registratie, de vervallen- of de nie-
tigverklaring alleen die waren of diensten.

Artikel 200

Duur van de bescherming

De duur van de bescherming die in de EU-partij en Oekraïne na de 
datum waarop een aanvraag is ingediend, wordt geboden, bedraagt ten 
minste tien jaar. De houder van een recht kan de beschermingsduur ver-
lengen voor aansluitende perioden van 10 jaar.
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ONDERAFDELING 3

GEOGRAFISCHE AANDUIDINGEN

Artikel 201

Toepassingsgebied van de onderafdeling

1. Deze onderafdeling is van toepassing op de erkenning en bescher-
ming van geografische aanduidingen die hun oorsprong hebben in het 
grondgebied van de partijen. 

2. Geografische aanduidingen uit een partij die door de andere partij 
moeten worden beschermd, vallen enkel onder deze overeenkomst in-
dien zij binnen het toepassingsgebied van de in artikel 202 van deze 
overeenkomst bedoelde wetgeving vallen. 

Artikel 202

Vaststelling van geografische aanduidingen

1. Na de in bijlage XXII-A, deel A, bij deze overeenkomst vermelde 
wetgeving van Oekraïne te hebben onderzocht, concludeert de EU-partij 
dat de desbetreffende wetten in overeenstemming zijn met de in bijlage 
XXII-A, deel B, bij deze overeenkomst neergelegde elementen. 

2. Na de in bijlage XXII-A, deel A, bij deze overeenkomst vermelde 
wetgeving van de EU-partij te hebben onderzocht, concludeert Oekraïne 
dat de desbetreffende wetten in overeenstemming zijn met de in bijlage 
XXII-A, deel B, bij deze overeenkomst neergelegde elementen. 

3. Na afronding van een bezwaarprocedure overeenkomstig de in bij-
lage XXII-B bij deze overeenkomst opgenomen criteria en na bestude-
ring van de in bijlage XXII-C bij deze overeenkomst opgenomen geo-
grafische aanduidingen voor landbouwproducten en levensmiddelen uit 
de EU-partij en van de in bijlage XXII-D bij deze overeenkomst opge-
nomen geografische aanduidingen voor wijnen, gearomatiseerde wijnen 
en gedistilleerde dranken uit de EU-partij, die door de EU-partij zijn 
geregistreerd in het kader van de in lid 2 bedoelde wetgeving, beschermt 
Oekraïne deze geografische aanduidingen overeenkomstig het in deze 
onderafdeling neergelegde beschermingsniveau. 

4. Na afronding van een bezwaarprocedure overeenkomstig de in bij-
lage XXII-B bij deze overeenkomst opgenomen criteria en na bestude-
ring van de in bijlage XXII-D bij deze overeenkomst opgenomen geo-
grafische aanduidingen voor wijnen, gearomatiseerde wijnen en 
gedistilleerde dranken uit Oekraïne, die door Oekraïne zijn geregistreerd 
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in het kader van de in lid 1 bedoelde wetgeving, beschermt de EU-partij 
deze geografische aanduidingen overeenkomstig het in deze onderafde-
ling neergelegde beschermingsniveau. 

Artikel 203

Toevoeging van nieuwe geografische aanduidingen

1. De partijen komen overeen dat nieuwe te beschermen geografische 
aanduidingen in de bijlagen XXII-C en XXII-D bij deze overeenkomst 
kunnen worden opgenomen, in overeenstemming met artikel 211, lid 3, 
van deze overeenkomst na afronding van de bezwaarprocedure en na 
bestudering van de in artikel 202, leden 3 en 4, van deze overeenkomst 
bedoelde geografische aanduidingen naar tevredenheid van beide par-
tijen. 

2. Van een partij wordt niet verlangd dat zij een geografische aandui-
ding beschermt, indien deze strijdig is met de naam van een planten- of 
een dierenras en de consument daardoor zou kunnen worden misleid met 
betrekking tot de werkelijke oorsprong van het product. 

Artikel 204

Toepassingsgebied van de bescherming van geografische aanduidingen

1. De in de bijlagen XXII-C en XXII-D bij deze overeenkomst ver-
melde geografische aanduidingen, met inbegrip van die welke worden 
toegevoegd ingevolge artikel 203 van deze overeenkomst, worden be-
schermd tegen:

a. direct of indirect commercieel gebruik van een beschermde naam 
voor vergelijkbare producten die niet voldoen aan de productspecificatie 
van de beschermde geografische aanduiding; of wanneer hierbij van de 
reputatie van een geografische aanduiding wordt geprofiteerd; 

b. wederrechtelijk, imiterend of suggestief gebruik, zelfs wanneer de 
werkelijke oorsprong van het product wordt vermeld of wanneer de 
beschermde benaming in vertaling, in een andere spelling of in een 
ander schrift wordt gebruikt of vergezeld gaat van een formulering 
waarin een woord als „soort”, „type”, „methode” „zoals geproduceerd 
in”, „imitatie”, „smaak”, „-achtig” en dergelijke voorkomt; 

c. elke andere valse of misleidende aanduiding met betrekking tot de 
herkomst, de oorsprong, de aard of de wezenlijke hoedanigheden van het 
product op de binnen- of buitenverpakking of in reclamemateriaal of 
documenten voor het betrokken product, alsmede het verpakken in een 
recipiënt die aanleiding kan geven tot misverstanden over de oorsprong 
van het product; 

d. elke andere praktijk die de consument ten aanzien van de werke-
lijke oorsprong van het product kan misleiden. 
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2. Beschermde geografische aanduidingen worden geen soortnamen 
op de respectieve grondgebieden van de partijen. 

3. Indien de geografische aanduidingen van de partijen geheel of 
gedeeltelijk gelijkluidend zijn, wordt elke aanduiding beschermd mits 
deze te goeder trouw wordt gebruikt, waarbij naar behoren rekening 
wordt gehouden met lokale en traditionele gebruiken en het daadwerke-
lijke gevaar voor verwarring. Onverminderd artikel 23 van de TRIPs-
overeenkomst bepalen de partijen met elkaar de praktische gebruiks-
voorwaarden om gelijkluidende geografische aanduidingen van elkaar te 
onderscheiden, er rekening mee houdend dat de betrokken producenten 
een billijke behandeling moeten krijgen en de consumenten niet mogen 
worden misleid. Een gelijkluidende benaming die bij de consument ten 
onrechte de indruk wekt dat de producten van oorsprong zijn van een 
ander grondgebied, wordt niet geregistreerd, ook al is de benaming juist 
wat het grondgebied, de regio of de plaats van oorsprong van de betrok-
ken producten betreft. 

4. Wanneer een partij in het kader van onderhandelingen met een 
derde land voorstelt om een geografische aanduiding van het derde land 
te beschermen, en die benaming gelijkluidend is met een geografische 
aanduiding van de andere partij, stelt zij deze partij van dit voornemen 
in kennis en biedt zij haar de gelegenheid opmerkingen te maken voor-
dat de bescherming van de benaming van kracht wordt. 

5. Niets in deze overeenkomst verplicht een partij ertoe geografische 
aanduidingen van de andere partij te beschermen, indien deze aandui-
dingen in het land van oorsprong niet of niet langer zijn beschermd. De 
partijen stellen elkaar ervan in kennis wanneer een geografische aandui-
ding in het land van oorsprong niet langer wordt beschermd. Een derge-
lijke kennisgeving geschiedt in overeenstemming met artikel 211, lid 3, 
van deze overeenkomst. 

6. Deze overeenkomst doet op generlei wijze afbreuk aan het recht 
van een persoon om in het handelsverkeer zijn naam of de naam van zijn 
voorganger in zaken te gebruiken, behalve wanneer deze naam op zoda-
nige wijze wordt gebruikt dat het publiek daardoor wordt misleid. 

Artikel 205

Gebruiksrecht van geografische aanduidingen

1. Het staat elke entiteit vrij een ingevolge deze overeenkomst be-
schermde benaming voor landbouwproducten, levensmiddelen, gearo-
matiseerde wijnen of gedistilleerde dranken overeenkomstig de desbe-
treffende specificatie commercieel te gebruiken. 
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2. Zodra een geografische aanduiding ingevolge deze overeenkomst 
is beschermd, hoeft het gebruik van een dergelijke benaming niet te wor-
den geregistreerd door gebruikers en is dit evenmin onderworpen aan 
nadere verplichtingen. 

Artikel 206

Relatie met handelsmerken

1. De partijen weigeren de registratie of zorgen voor nietigverklaring 
van een handelsmerk in een van de in artikel 204, lid 1, van deze over-
eenkomst bedoelde situaties met betrekking tot een beschermde geogra-
fische aanduiding voor soortgelijke producten, mits een aanvraag om het 
handelsmerk te registreren wordt ingediend na de datum van het verzoek 
om registratie van de geografische aanduiding in het desbetreffende 
grondgebied. 

2. Voor de in artikel 202 van deze overeenkomst bedoelde geografi-
sche aanduidingen geldt als datum van indiening van een aanvraag voor 
registratie de datum waarop deze overeenkomst in werking treedt. 

3. Voor de in artikel 203 van deze overeenkomst bedoelde geografi-
sche aanduidingen geldt als datum van indiening van een aanvraag voor 
registratie de datum waarop een verzoek om bescherming van een geo-
grafische aanduiding aan de andere partij wordt doorgegeven. 

4. De partijen zijn niet verplicht een geografische aanduiding inge-
volge artikel 203 van deze overeenkomst te beschermen wanneer de 
bescherming de consument vanwege de reputatie of bekendheid van een 
handelsmerk kan misleiden ten aanzien van de werkelijke identiteit van 
het product. 

5. Onverminderd lid 4 van dit artikel beschermen de partijen geogra-
fische aanduidingen ook wanneer een handelsmerk reeds in gebruik is. 
Een handelsmerk dat reeds in gebruik is, is een handelsmerk dat in één 
van de in artikel 204, lid 1, van deze overeenkomst bedoelde situaties is 
gebruikt, en dat vóór de datum waarop de aanvraag tot bescherming van 
de geografische aanduiding door de andere partij in het kader van deze 
overeenkomst wordt ingediend, is aangevraagd, ingediend of geregis-
treerd of waarvoor, mits de betrokken wetgeving in deze mogelijkheid 
voorziet, rechten zijn verworven door gebruik op het grondgebied van 
één van de partijen. Een dergelijk handelsmerk mag verder worden 
gebruikt en vernieuwd, niettegenstaande de bescherming van de geogra-
fische aanduiding, mits er geen redenen zijn voor nietig- of vervallen-
verklaring op grond van de wetgeving van de partijen inzake handels-
merken. 
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Artikel 207

Handhaving van bescherming

De partijen handhaven de in de artikelen 204 tot en met 206 van deze 
overeenkomst bedoelde bescherming door passend optreden van hun 
autoriteiten, onder meer aan de douanegrens. Ook handhaven zij die 
bescherming op verzoek van een belanghebbende.

Artikel 208

Tijdelijke maatregelen

1. Producten die vóór de inwerkingtreding van deze overeenkomst in 
overeenstemming met het interne recht zijn vervaardigd en zijn voorzien 
van een etiket, maar die niet aan de vereisten van deze overeenkomst 
voldoen, mogen worden verkocht totdat de voorraden zijn uitgeput. 

2. Producten die na de inwerkingtreding van deze overeenkomst maar 
vóór ommekomst van de in de leden 3 en 4 bedoelde termijnen, in over-
eenstemming met het interne recht zijn vervaardigd en van een etiket 
met de in de leden 3 en 4 vermelde geografische aanduidingen zijn voor-
zien, maar die niet voldoen aan de vereisten van deze overeenkomst, 
mogen op het grondgebied van de partij waaruit het product van oor-
sprong is, worden verkocht totdat de voorraden zijn uitgeput. 

3. Gedurende een overgangsperiode van 10 jaar na de inwerkingtre-
ding van deze overeenkomst belet de bescherming ingevolge deze over-
eenkomst van de volgende geografische aanduidingen van de EU-partij 
niet, dat deze als aanduiding van bepaalde vergelijkbare producten van 
oorsprong uit Oekraïne worden gebruikt:

a. Champagne, 
b. Cognac, 
c. Madeira, 
d. Porto, 
e. Jerez/Xérès/Sherry, 
f. Calvados, 
g. Grappa, 
h. Anis português, 
i. Armagnac, 
j. Marsala, 
k. Málaga, 
l. Tokaj. 

4. Gedurende een overgangsperiode van 7 jaar na de inwerkingtre-
ding van deze overeenkomst belet de bescherming ingevolge deze over-
eenkomst van de volgende geografische aanduidingen van de EU-partij 

145 160



niet dat deze als aanduiding van bepaalde vergelijkbare producten van 
oorsprong uit Oekraïne worden gebruikt:

a. Parmigiano Reggiano, 
b. Roquefort, 
c. Feta. 

Artikel 209

Algemene bepalingen

1. De invoer, de uitvoer en het in de handel brengen van de in de arti-
kelen 202 en 203 van deze overeenkomst bedoelde producten geschiedt 
in overeenstemming met de wet- en regelgeving die van toepassing zijn 
op het grondgebied van de partij waar de producten in de handel wor-
den gebracht. 

2. Aangelegenheden die zich naar aanleiding van productspecificaties 
van geregistreerde geografische aanduidingen voordoen, worden door 
het krachtens artikel 211 van deze overeenkomst opgerichte subcomité 
geografische aanduidingen behandeld. 

3. De registratie van in het kader van deze overeenkomst beschermde 
geografische aanduidingen kan alleen worden ingetrokken door de partij 
waaruit het product van oorsprong is. 

4. Voor zover in deze onderafdeling wordt verwezen naar een pro-
ductspecificatie, wordt hieronder verstaan een specificatie die door de 
autoriteiten van de partij op het grondgebied waaruit het product van 
oorsprong is, is goedgekeurd, met inbegrip van eveneens goedgekeurde 
wijzigingen. 

Artikel 210

Samenwerking en transparantie

1. De partijen onderhouden hetzij rechtstreeks, hetzij via het krach-
tens artikel 211 van deze overeenkomst ingestelde subcomité geografi-
sche aanduidingen, contact over alle zaken betreffende de uitvoering en 
het functioneren van deze overeenkomst. Met name kan een partij de 
andere partij verzoeken om informatie betreffende productspecificaties 
en de wijziging daarvan, alsook betreffende contactpunten voor contro-
lebepalingen. 

2. Elke partij kan de productspecificaties of een samenvatting daar-
van alsmede de contactpunten voor controlebepalingen die betrekking 
hebben op krachtens deze overeenkomst beschermde geografische aan-
duidingen uit de andere partij, openbaar maken. 
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Artikel 211

Subcomité geografische aanduidingen

1. Er wordt een subcomité voor geografische aanduidingen opgericht. 
Het subcomité brengt verslag over zijn activiteiten uit aan het Associa-
tiecomité, in de samenstelling volgens artikel 465, lid 4, van deze over-
eenkomst. Het subcomité bestaat uit vertegenwoordigers van de EU en 
van Oekraïne, en heeft tot taak toezicht te houden op de ontwikkeling 
van deze overeenkomst en de samenwerking tussen de partijen en de 
dialoog over geografische aanduidingen te intensiveren. 

2. Het subcomité geografische aanduidingen besluit bij consensus. 
Het stelt zijn reglement van orde vast. Het komt bijeen op verzoek van 
een van beide partijen, afwisselend in de Europese Unie en in Oekraïne, 
op een tijdstip, plaats en wijze, waaronder eventueel per videoconferen-
tie, die onderling door de partijen worden bepaald, doch uiterlijk binnen 
90 dagen nadat het verzoek is gedaan. 

3. Het subcomité geografische aanduidingen ziet er ook op toe dat 
deze onderafdeling goed functioneert, en kan aandacht besteden aan elke 
aangelegenheid met betrekking tot de uitvoering en het functioneren 
ervan. In het bijzonder is het verantwoordelijk voor:

a. wijziging van bijlage XXII-A, deel A, bij deze overeenkomst, wat 
de verwijzingen naar de in de partijen toepasselijke wetgeving betreft; 

b. wijziging van bijlage XXII-A, deel B, bij deze overeenkomst, wat 
de elementen voor registratie en controle van geografische aanduidingen 
betreft; 

c. wijziging van bijlage XXII-B bij deze overeenkomst, wat de in de 
bezwaarprocedure op te nemen criteria betreft; 

d. wijziging van de bijlagen XXII-C en XXII-D bij deze overeen-
komst, wat geografische aanduidingen betreft; 

e. de uitwisseling van informatie over ontwikkelingen op wetgevings- 
en beleidsgebied inzake geografische aanduidingen alsmede over alle 
andere aangelegenheden van wederzijds belang op het gebied van geo-
grafische aanduidingen; 

f. de uitwisseling van informatie over geografische aanduidingen met 
het oog op de bescherming ervan in overeenstemming met deze over-
eenkomst. 
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ONDERAFDELING 4

TEKENINGEN EN MODELLEN

Artikel 212

Definitie

Voor de toepassing van deze overeenkomst
a. „tekening of model”: de verschijningsvorm van een voortbrengsel 

of een deel ervan, die wordt afgeleid uit de kenmerken van met name 
de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur en/of de materia-
len van het voortbrengsel zelf en/of de versiering ervan; 

b. „voortbrengsel”: elk op industriële of ambachtelijke wijze vervaar-
digd voorwerp, met inbegrip van onder meer onderdelen die zijn be-
stemd om tot een samengesteld voortbrengsel te worden samengevoegd, 
verpakkingen, uitvoering, grafische symbolen en typografische letterty-
pen, doch niet computerprogramma’s; 

c. „samengesteld voortbrengsel”: een voortbrengsel dat bestaat uit 
meerdere onderdelen die vervangen kunnen worden, zodat het voort-
brengsel uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet kan worden. 

Artikel 213

Vereisten voor bescherming

1. De EU-partij en Oekraïne voorzien in de bescherming van onaf-
hankelijk gecreëerde tekeningen en modellen die nieuw of oorspronke-
lijk zijn. 

2. Een tekening die of model dat is toegepast op of verwerkt in een 
voortbrengsel dat een onderdeel van een samengesteld voortbrengsel 
vormt, wordt slechts geacht nieuw te zijn en een eigen karakter te heb-
ben:

a. voor zover het onderdeel, wanneer het in het samengestelde voort-
brengsel is verwerkt, bij normaal gebruik van dit laatste zichtbaar blijft, 
en 

b. voor zover deze zichtbare kenmerken van het onderdeel als zoda-
nig aan de voorwaarden inzake nieuwheid en eigen karakter voldoen. 

3. Een tekening of model wordt als nieuw beschouwd, indien geen 
identieke tekening of geen identiek model voor het publiek beschikbaar 
is gesteld:

a. bij een niet-ingeschreven tekening of model, vóór de datum waarop 
de tekening of het model waarvoor bescherming wordt aangevraagd 
voor het eerst voor het publiek beschikbaar is gesteld; 
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b. bij een ingeschreven tekening of model, vóór de datum van indie-
ning van de aanvraag om inschrijving van de tekening of het model 
waarvoor bescherming wordt gevraagd of, wanneer aanspraak op voor-
rang wordt gemaakt, vóór de datum van voorrang.

Tekeningen en modellen worden geacht identiek te zijn, indien de 
kenmerken ervan slechts in onbelangrijke details verschillen. 

4. Een tekening of model wordt geacht een eigen karakter te hebben, 
indien de algemene indruk die het bij een geïnformeerde gebruiker wekt, 
verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt 
door tekeningen of modellen die voor het publiek beschikbaar zijn 
gesteld:

a. bij een niet-ingeschreven tekening of model, vóór de datum waarop 
de tekening of het model waarvoor bescherming wordt aangevraagd 
voor het eerst voor het publiek beschikbaar is gesteld; 

b. bij een ingeschreven tekening of model, vóór de datum van indie-
ning van de aanvraag om inschrijving van de tekening of het model 
waarvoor bescherming wordt gevraagd of, wanneer aanspraak op voor-
rang wordt gemaakt, vóór de datum van voorrang.

Bij de beoordeling van het eigen karakter wordt rekening gehou-
den met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van 
de tekening of het model. 

5. Deze bescherming wordt verleend door registratie en geeft de hou-
der uitsluitende rechten overeenkomstig de bepalingen van dit artikel. 
Niet-geregistreerde tekeningen of modellen die voor het publiek be-
schikbaar zijn gesteld, geven dezelfde uitsluitende rechten, maar alleen 
indien het aangevochten gebruik voortvloeit uit het namaken van de 
beschermde tekening of het beschermde model. 

6. Een tekening of model wordt geacht voor het publiek beschikbaar 
te zijn gesteld, indien deze tekening of dit model gepubliceerd is na 
inschrijving of op andere wijze, of tentoongesteld, in de handel gebracht 
of anderszins openbaar gemaakt is, tenzij deze feiten bij een normale 
gang van zaken redelijkerwijs niet vóór de datum van indiening van de 
aanvraag om inschrijving of, wanneer aanspraak op voorrang wordt 
gemaakt, vóór de datum van voorrang ter kennis konden zijn gekomen 
van ingewijden in de betrokken sector die werkzaam zijn op het grond-
gebied waarvoor bescherming is aangevraagd. In geval van bescherming 
van een niet-ingeschreven tekening of een niet-ingeschreven model, 
wordt deze/dit geacht voor het publiek beschikbaar te zijn gesteld, indien 
deze/dit gepubliceerd is, tentoongesteld, in de handel gebracht of anders-
zins openbaar gemaakt is op zodanige wijze dat bij een normale gang 
van zaken deze feiten redelijkerwijs ter kennis konden zijn gekomen van 
ingewijden in de betrokken sector die werkzaam zijn op het grondgebied 
waarvoor bescherming is aangevraagd.
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Een tekening of model wordt echter niet geacht voor het publiek 
beschikbaar te zijn gesteld louter omdat het onder uitdrukkelijke of stil-
zwijgende voorwaarde van geheimhouding aan een derde bekendge-
maakt is. 

7. Openbaarmaking wordt voor de toepassing van de leden 3 en 4 van 
dit artikel niet in aanmerking genomen, wanneer een tekening of een 
model waarvoor op grond van een inschrijving als tekening of model 
aanspraak op bescherming wordt gemaakt, voor het publiek beschikbaar 
is gesteld:

a. door de ontwerper, zijn/haar rechtverkrijgende of een derde op 
basis van door de ontwerper of diens rechtverkrijgende verstrekte infor-
matie of genomen maatregelen; en 

b. gedurende het tijdvak van twaalf maanden voorafgaande aan de 
datum van indiening van de aanvraag of, indien aanspraak wordt ge-
maakt op voorrang, aan de datum van voorrang. 

8. Lid 7 van dit artikel is eveneens van toepassing wanneer een teke-
ning of model ten gevolge van misbruik jegens de ontwerper of diens 
rechtverkrijgende voor het publiek beschikbaar is gesteld. 

Artikel 214

Duur van de bescherming

1. Na inschrijving bieden de EU-partij en Oekraïne bescherming voor 
de duur van ten minste vijf jaar. De houder van het recht kan de bescher-
mingsduur telkens met een of meer tijdvakken van vijf jaar laten verlen-
gen, tot een totale termijn van 25 jaar vanaf de datum van indiening van 
de aanvraag. 

2. De duur van de in de EU-partij en Oekraïne geboden bescherming 
voor niet-ingeschreven tekeningen of modellen bedraagt ten minste drie 
jaar vanaf de datum waarop de tekening of het model op het grondge-
bied van een van de partijen voor het publiek beschikbaar werd gesteld. 

Artikel 215

Nietigheid of weigering van inschrijving

1. De EU-partij en Oekraïne kunnen alleen in de volgende gevallen 
bepalen dat de registratie van een tekening of model op materiële gron-
den wordt geweigerd of dat deze of dit op materiële gronden nietig 
wordt verklaard:

a. indien de tekening of het model niet overeenkomt met de definitie 
in artikel 212, onder a), van deze overeenkomst; 
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b. indien de tekening of het model niet voldoet aan de vereisten van 
artikel 213 en artikel 217 (leden 3, 4 en 5) van deze overeenkomst; 

c. indien de houder van het recht krachtens een rechterlijke uitspraak 
geen recht heeft op de tekening of het model; 

d. indien de tekening of het model in strijd is met een eerdere teke-
ning die of een eerder model dat beschikbaar is gesteld aan het publiek 
na de datum van indiening van de aanvraag of, indien aanspraak op 
voorrang wordt gemaakt, na de datum van voorrang, en beschermd is 
vanaf een datum voorafgaand aan genoemde datum door een ingeschre-
ven tekening of model of een aanvraag voor een tekening of model; 

e. indien in een latere tekening of een later model gebruik wordt 
gemaakt van een onderscheidend teken en de wetgeving van de betrok-
ken partij die van toepassing is op die tekening of dat model, de houder 
van het recht op het teken het recht verleent om een dergelijk gebruik te 
verbieden; 

f. indien de tekening of het model een ongeoorloofd gebruik vormt 
van een werk dat beschermd is op grond van de auteursrechtenwetge-
ving van de betrokken partij; 

g. indien de tekening of het model een oneigenlijk gebruik vormt van 
een van de in artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs genoemde zaken 
of van badges, emblemen en wapenschilden die niet onder genoemd arti-
kel 6 ter vallen en die in een partij van bijzonder openbaar belang zijn.

Dit lid laat het recht van de partijen tot het stellen van formele 
eisen voor aanvragen met betrekking tot tekeningen of modellen onver-
let. 

2. Een partij kan als alternatief voor nietigheid bepalen dat een teke-
ning die of model dat op de in lid 1 van dit artikel vermelde gronden 
nietig kan worden verklaard, beperkt wordt in het gebruik. 

Artikel 216

Verleende rechten

De houder van een beschermde tekening of een beschermd model 
heeft ten minste het uitsluitende recht om deze/dit te gebruiken en om 
derden die daartoe niet zijn/haar toestemming hebben, te beletten deze/
dit te gebruiken, met name om producten waarin de tekening of het 
model is verwerkt of wordt toegepast, te vervaardigen, aan te bieden, in 
de handel te brengen, in of uit te voeren, te gebruiken of voor die doel-
einden op te slaan.
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Artikel 217

Uitzonderingen

1. De na inschrijving van door een tekening of model verleende rech-
ten worden niet uitgeoefend met betrekking tot:

a. handelingen in de particuliere sfeer en zonder commerciële doel-
einden; 

b. handelingen voor experimentele doeleinden; 
c. handelingen bestaande in reproductie ter illustratie of voor onder-

richt, mits deze handelingen verenigbaar zijn met de eerlijke handelsge-
bruiken, zij niet zonder noodzaak afbreuk doen aan de normale exploi-
tatie van de tekening of het model, en de bron wordt vermeld. 

2. Voorts worden de na inschrijving van een tekening of model ver-
leende rechten niet uitgeoefend met betrekking tot:

a. de uitrusting van in een ander land geregistreerde vaartuigen en 
luchtvaartuigen die zich tijdelijk op het grondgebied van de betrokken 
partij bevinden; 

b. de invoer door de desbetreffende partij van reserveonderdelen en 
toebehoren voor het repareren van die vaartuigen; 

c. de uitvoering van reparaties aan die vaartuigen. 

3. Een tekening- of modelrecht geldt niet voor de uiterlijke kenmer-
ken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie 
worden bepaald. 

4. Een tekening- of modelrecht geldt niet voor de uiterlijke kenmer-
ken van een voortbrengsel die noodzakelijkerwijs in precies dezelfde 
vorm en afmetingen gereproduceerd moeten worden om het voortbreng-
sel waarin de tekening of het model verwerkt is of waarop zij/het toe-
gepast is, mechanisch met een ander voortbrengsel te kunnen verbinden 
of om het in, rond of tegen een ander voortbrengsel te kunnen plaatsen, 
zodat elk van beide voortbrengselen zijn functie kan vervullen. 

5. Een tekening of model die/dat met de openbare orde of de goede 
zeden strijdig is, is niet vatbaar voor bescherming door een tekening- of 
modelrecht. 

Artikel 218

Verband met auteursrecht

Tekeningen of modellen die door een tekening- of modelrecht worden 
beschermd en overeenkomstig deze onderafdeling in een partij zijn inge-
schreven, kunnen vanaf de datum waarop de tekening of het model is 
gecreëerd of in een vorm is vastgelegd, tevens beschermd worden krach-
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tens de auteursrechtwetgeving van die partij. De mate waarin en de voor-
waarden waaronder een dergelijke bescherming wordt verleend, met 
inbegrip van het vereiste oorspronkelijkheidsgehalte, wordt door elk van 
beide partijen vastgesteld.

ONDERAFDELING 5

OCTROOIEN

Artikel 219

Octrooien en volksgezondheid

1. De partijen erkennen het belang van de Verklaring inzake de 
TRIPs-overeenkomst en de volksgezondheid, die op 14 november 2001 
werd goedgekeurd door de ministeriële conferentie van de WTO, hierna 
de „Verklaring van Doha” genoemd. Voor de interpretatie en uitvoering 
van de rechten en verplichtingen uit hoofde van dit hoofdstuk waarbor-
gen de partijen de consistentie met de Verklaring van Doha. 

2. De partijen dragen bij aan de uitvoering van het Besluit van de 
Algemene Raad van de WTO van 30 augustus 2003 over punt 6 van de 
Verklaring van de Doha en nemen dit in acht. 

Artikel 220

Aanvullend beschermingscertificaat

1. De partijen erkennen dat geneesmiddelen en gewasbeschermings-
middelen die op hun respectieve grondgebied door een octrooi worden 
beschermd, aan een administratieve vergunningsprocedure kunnen wor-
den onderworpen voordat zij er in de handel mogen worden gebracht. 
Zij erkennen dat de termijn tussen de indiening van de octrooiaanvraag 
en de eerste toestemming om het product op hun respectieve grondge-
bied in de handel te brengen, zoals voor dat doel door de desbetreffende 
wetgeving omschreven, de termijn van daadwerkelijke bescherming uit 
hoofde van het octrooi kan bekorten. 

2. De partijen zorgen voor een verdere periode van bescherming voor 
geneesmiddelen of gewasbeschermingsmiddelen die door een octrooi 
worden beschermd en die aan een administratieve vergunningsprocedure 
waren onderworpen, waarbij die periode gelijk moet zijn aan de in lid 1 
bedoelde periode, verminderd met vijf jaar. 

3. Met betrekking tot geneesmiddelen waarvoor kindergeneeskundige 
studies zijn verricht waarvan de resultaten in de productinformatie wor-
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den weerspiegeld, dragen de partijen zorg voor een verdere verlenging 
met zes maanden van de in lid 2 van dit artikel bedoelde periode. 

Artikel 221

Bescherming van biotechnologische uitvindingen

1. De partijen beschermen biotechnologische uitvindingen onder 
nationaal octrooirecht. Voor zover nodig passen zij hun octrooirecht aan 
teneinde rekening te houden met de bepalingen van deze overeenkomst. 
Dit artikel laat de verplichtingen van de partijen ingevolge internationale 
overeenkomsten, met name de TRIPs-overeenkomst en het Verdrag 
inzake biodiversiteit van 1992, onverlet. 

2. Voor de toepassing van deze onderafdeling wordt verstaan onder:
a. „biologisch materiaal”: materiaal dat genetische informatie bevat 

en zichzelf kan repliceren of in een biologisch systeem kan worden gere-
pliceerd; 

b. „microbiologische werkwijze”: elke werkwijze waarbij microbio-
logisch materiaal wordt gebruikt, die op microbiologisch materiaal in-
grijpt of die microbiologisch materiaal als resultaat heeft. 

3. Voor de toepassing van deze overeenkomst kunnen uitvindingen 
die nieuw zijn, op uitvinderswerkzaamheid berusten en industrieel toe-
pasbaar zijn, ook octrooieerbaar zijn, wanneer zij betrekking hebben op 
een voortbrengsel dat uit biologisch materiaal bestaat of dit bevat, of op 
een werkwijze waarmee biologisch materiaal wordt verkregen, bewerkt 
of gebruikt.

Biologisch materiaal dat met behulp van een technische werkwijze uit 
zijn natuurlijke milieu wordt geïsoleerd of wordt verkregen, kan ook dan 
het voorwerp van een uitvinding zijn, wanneer het in de natuur reeds 
voorhanden is.

Een deel van het menselijk lichaam dat werd geïsoleerd of dat anders-
zins door een technische werkwijze werd verkregen, met inbegrip van 
een sequentie of een partiële sequentie van een gen, is vatbaar voor 
octrooiering, zelfs indien de structuur van dat deel identiek is aan die 
van een natuurlijk deel. De industriële toepassing van een sequentie of 
een partiële sequentie van een gen moet concreet worden vermeld in de 
octrooiaanvraag. 

4. Niet octrooieerbaar zijn:
a. planten- en dierenrassen; 
b. werkwijzen van wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging 

van planten of dieren; 
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c. het menselijk lichaam in de verschillende stadia van zijn vorming 
en zijn ontwikkeling, alsmede de loutere ontdekking van een van de 
delen ervan, met inbegrip van een sequentie of partiële sequentie van 
een gen. 

Een uitvinding die betrekking heeft op planten en dieren, is octrooi-
eerbaar als de uitvoerbaarheid van die uitvinding zich technisch gezien 
niet beperkt tot een bepaald planten- of dierenras. Het vermelde onder 
b) van dit lid laat de octrooieerbaarheid van uitvindingen die betrekking 
hebben op een microbiologische of andere technische werkwijze of op 
een met behulp van deze werkwijzen verkregen voortbrengsel, onverlet. 

5. Uitvindingen waarvan de commerciële exploitatie strijdig zou zijn 
met openbaar beleid of met de goede zeden, worden van octrooieerbaar-
heid uitgesloten; exploitatie mag echter niet als strijdig hiermee worden 
beschouwd louter omdat deze bij een wettelijke of bestuursrechtelijke 
bepaling wordt verboden. Met name worden niet-octrooieerbaar geacht:

a. werkwijzen voor het klonen van mensen; 
b. werkwijzen tot wijziging van de germinale genetische identiteit 

van de mens; 
c. het gebruik van menselijke embryo’s voor industriële of commer-

ciële doeleinden; 
d. de werkwijzen tot wijziging van de genetische identiteit van die-

ren die geëigend zijn deze te doen lijden zonder aanzienlijk medisch nut 
voor mens of dier op te leveren, alsmede de dieren die uit dergelijke 
werkwijzen zijn verkregen. 

6. De bescherming die wordt geboden door een octrooi voor biolo-
gisch materiaal dat door een uitvinding bepaalde eigenschappen heeft 
verkregen, strekt zich uit tot ieder biologisch materiaal dat hieruit door 
middel van propagatie of vermeerdering in dezelfde of in gedifferenti-
eerde vorm wordt gewonnen en diezelfde eigenschappen heeft. 

7. De bescherming die wordt geboden door een octrooi voor een 
werkwijze voor de voortbrenging van biologisch materiaal dat door een 
uitvinding bepaalde eigenschappen heeft verkregen, strekt zich uit tot 
het biologisch materiaal dat rechtstreeks door deze werkwijze wordt 
gewonnen en tot ieder ander biologisch materiaal dat door middel van 
propagatie of vermeerdering in dezelfde of in gedifferentieerde vorm uit 
het rechtstreeks gewonnen biologisch materiaal wordt gewonnen en die-
zelfde eigenschappen heeft. 

8. De bescherming die wordt geboden door een octrooi voor een 
voortbrengsel dat uit genetische informatie bestaat of dat zulke informa-
tie bevat, strekt zich, behoudens lid 4, onder c), van dit artikel uit tot 
ieder materiaal waarin dit voortbrengsel wordt verwerkt en waarin de 
genetische informatie wordt opgenomen en haar functie uitoefent. 
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9. De in de leden 7 en 8 van dit artikel bedoelde bescherming strekt 
zich niet uit tot biologisch materiaal dat wordt gewonnen door propaga-
tie of door vermeerdering van biologisch materiaal dat op het grondge-
bied van de partijen door de octrooihouder of met diens toestemming in 
de handel wordt gebracht, indien de propagatie of de vermeerdering 
noodzakelijkerwijs voortvloeit uit het gebruik waarvoor het biologisch 
materiaal in de handel was gebracht, mits het afgeleide materiaal ver-
volgens niet voor andere propagaties of vermeerderingen wordt gebruikt. 

10. In afwijking van de leden 7 en 8 van dit artikel houdt de verkoop 
of een andere vorm van in de handel brengen, door de octrooihouder of 
met diens toestemming, van plantaardig propagatiemateriaal aan een 
landbouwer voor agrarische exploitatiedoeleinden voor laatstgenoemde 
het recht in om de voortbrengselen van zijn/haar oogst voor verdere pro-
pagatie of vermeerdering door hemzelf/haarzelf op zijn/haar eigen be-
drijf te gebruiken. De reikwijdte en de nadere regeling van deze afwij-
king blijven beperkt tot die van de interne wetten, bestuursrechtelijke 
bepalingen en praktijken van de partijen met betrekking tot kwekers-
rechten.

In afwijking van de leden 7 en 8 van dit artikel houdt de verkoop of 
een andere vorm van in de handel brengen, door de octrooihouder of met 
diens toestemming, van fokvee of dierlijk propagatiemateriaal aan een 
landbouwer voor deze laatste het recht in om het vee dat onder octrooi-
bescherming valt, voor agrarische doeleinden te gebruiken. Dit omvat 
het beschikbaar stellen van het dier of ander dierlijk propagatiemateri-
aal voor gebruik in de landbouw, maar niet de verkoop in het kader van 
of met het oog op de commerciële fokkerij. De reikwijdte en de hierbo-
ven bedoelde nadere regeling van de afwijking worden bepaald door de 
interne wetten, bestuursrechtelijke bepalingen en praktijken. 

11. De partijen voorzien in de volgende gevallen in dwanglicenties 
wegens afhankelijkheid:

a. wanneer een kweker een kwekersrecht niet kan verkrijgen of ex-
ploiteren zonder op een octrooi van eerdere datum inbreuk te maken, 
mag hij/zij een dwanglicentie voor niet-exclusieve exploitatie van de 
door dat octrooi beschermde uitvinding aanvragen, voor zover deze 
licentie voor de exploitatie van het te beschermen plantenras noodza-
kelijk is en mits hij een redelijke vergoeding betaalt. De partijen bepa-
len dat, wanneer een zodanige licentie wordt verleend, de octrooihouder 
onder redelijke voorwaarden recht heeft op een wederkerige licentie om 
het beschermde plantenras te gebruiken; 

b. wanneer de houder van een octrooi voor een biotechnologische uit-
vinding deze niet kan exploiteren zonder op een kwekersrecht van eer-
dere datum inbreuk te maken, mag hij/zij een dwanglicentie voor niet-
exclusieve exploitatie van het door dit kwekersrecht beschermde 
plantenras aanvragen, mits hij een redelijke vergoeding betaalt. De par-
tijen bepalen dat, wanneer een zodanige licentie wordt verleend, de hou-
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der van het kwekersrecht onder redelijke voorwaarden recht heeft op een 
wederkerige licentie om de beschermde uitvinding te gebruiken. 

12. Een aanvrager van een in lid 11 van dit artikel bedoelde licentie 
moet aantonen dat:

a. hij zich vergeefs tot de octrooihouder, respectievelijk de houder 
van het kwekersrecht, heeft gewend om een contractuele licentie te ver-
krijgen; 

b. het plantenras of de uitvinding een belangrijke technische vooruit-
gang van aanzienlijk economisch belang vertegenwoordigt ten opzichte 
van de uitvinding waarvoor een octrooi werd aangevraagd of van het 
beschermde plantenras. 

Artikel 222

Bescherming van gegevens die zijn ingediend ter verkrijging van een 
vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel

1. De partijen voeren een alomvattend systeem in om te garanderen 
dat gegevens die zijn ingediend ter verkrijging van een vergunning voor 
het in de handel brengen van een geneesmiddel, geheim worden gehou-
den, niet openbaar worden gemaakt en dat de exclusiviteit ervan wordt 
gewaarborgd. 

2. Hiertoe zal een partij die verzoekt om indiening van testgegevens 
of studies inzake de veiligheid en werkzaamheid van een geneesmiddel 
voordat zij toestemming voor het in de handel brengen van dat product 
verleent, gedurende ten minste vijf jaar na de datum van de eerste toe-
stemming in die partij andere aanvragers niet toestaan hetzelfde of een 
soortgelijk product in de handel te brengen, op basis van de toestemming 
voor het in de handel brengen die aan de aanvrager die de testgegevens 
of studies had ingediend, is verleend, tenzij laatstgenoemde hiermee 
heeft ingestemd. Gedurende die periode worden de voor de eerste toe-
stemming ingediende gegevens of studies niet gebruikt ten behoeve van 
enige latere aanvrager die probeert toestemming voor het in de handel 
brengen van een geneesmiddel te verkrijgen, tenzij de eerste aanvrager 
hiermee heeft ingestemd. 

3. Oekraïne streeft naar aanpassing van zijn wetgeving betreffende de 
gegevensbescherming met betrekking tot geneesmiddelen aan die van de 
EU binnen een termijn waarover het Handelscomité beslist. 
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Artikel 223

Gegevensbescherming met betrekking tot gewasbeschermingsmiddelen

1. De partijen stellen veiligheids- en werkzaamheidsvereisten vast 
voordat zij vergunning verlenen voor het in de handel brengen van 
gewasbeschermingsmiddelen. 

2. De partijen kennen een tijdelijk recht toe aan de eigenaar van een 
test of studieverslag dat voor het eerst is ingediend ter verkrijging van 
een vergunning voor het in de handel brengen van een gewasbescher-
mingsmiddel. Gedurende die periode wordt het test- of studieverslag niet 
gebruikt ten behoeve van een andere persoon die een vergunning voor 
het in de handel brengen van een gewasbeschermingsmiddel tracht te 
verkrijgen, tenzij de eerste eigenaar hiermee uitdrukkelijk instemt. Dit 
recht wordt hierna „gegevensbescherming” genoemd. 

3. De partijen stellen de voorwaarden vast waaraan het test- of stu-
dieverslag moet voldoen. 

4. De gegevensbescherming geldt voor een periode van ten minste 
tien jaar vanaf de datum van de eerste vergunning in de desbetreffende 
partij. De partijen kunnen besluiten tot verlenging van de beschermings-
periode voor gewasbeschermingsmiddelen met een laag risico. In zo’n 
situatie kan de periode worden verlengd tot 13 jaar. 

5. De partijen kunnen besluiten dat die perioden worden verlengd ten 
aanzien van elke uitbreiding voor beperkte toepassingen37). In een der-
gelijke situatie bedraagt de totale termijn voor gegevensbescherming 
maximaal 13 jaar dan wel, voor gewasbeschermingsmiddelen met een 
laag risico, 15 jaar. 

6. Een test of studie wordt eveneens beschermd wanneer deze voor 
de verlenging of de herziening van een vergunning noodzakelijk was. In 
die gevallen bedraagt de periode voor gegevensbescherming 30 maan-
den. 

7. De partijen stellen voorschriften vast om herhaling van proeven op 
gewervelde dieren te voorkomen. Aanvragers die testen en studies met 
gewervelde dieren willen uitvoeren, nemen de maatregelen die nodig 
zijn om na te gaan of die testen en studies niet reeds zijn uitgevoerd of 
hebben aangevangen. 
 

37) Beperkte toepassing: gebruik van een gewasbeschermingsmiddel in een 
bepaalde partij voor planten of plantaardige producten die niet op grote schaal 
worden geteeld in die partij of op grote schaal worden geteeld om aan een bui-
tengewone noodzaak tot bescherming van planten te voldoen.
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8. Een nieuwe aanvrager en de houder of houders van de desbetref-
fende vergunningen doen al het mogelijke om te waarborgen dat zij 
gegevens delen van testen en studies met gewervelde dieren. De kosten 
van het delen van de verslagen van de testen en studies worden op eer-
lijke, transparante en niet-discriminerende wijze bepaald. Van de nieuwe 
aanvrager wordt enkel verlangd te delen in de kosten van de informatie 
die hij/zij moet indienen om aan de vergunningsvereisten te voldoen. 

9. Wanneer de nieuwe aanvrager en de houder of houders van de des-
betreffende vergunningen voor gewasbeschermingsmiddelen niet tot 
overeenstemming kunnen komen over het delen van de verslagen van 
testen en studies met gewervelde dieren, stelt hij de partij hiervan in ken-
nis. 

10. Wordt geen overeenstemming bereikt, dan zal dit een partij niet 
beletten de verslagen van de testen en studies met gewervelde dieren in 
het kader van de aanvraag van de nieuwe aanvrager te gebruiken. 

11. De houder of houders van de desbetreffende vergunning heeft/
hebben een vordering op de nieuwe aanvrager voor een billijke deel-
name in de aangegane kosten. De desbetreffende partij kan de betrokken 
partijen opdragen de zaak op te lossen door middel van formele en bin-
dende arbitrage overeenkomstig het interne recht. 

ONDERAFDELING 6

TOPOGRAFIEËN VAN HALFGELEIDERPRODUCTEN

Artikel 224

Definitie

Voor de toepassing van deze onderafdeling wordt verstaan onder:
a. „halfgeleiderproduct”: een product in zijn definitieve of intermedi-

aire vorm:
dat bestaat uit een plak materiaal die een laag halfgeleidermateri-

aal bevat, waarop volgens een vooraf bepaald driedimensionaal patroon 
een of meer lagen geleidend, isolatie- of halfgeleidermateriaal zijn aan-
gebracht, en dat bestemd is om uitsluitend elektronische functies of elek-
tronische en andere functies samen te vervullen; 

b. „topografie” van een halfgeleiderproduct: een reeks samenhan-
gende beelden, op enigerlei wijze vastgelegd;

die het driedimensionale patroon van de lagen weergeven waaruit 
het halfgeleiderproduct is samengesteld, en waarin elk beeld het patroon 
of een gedeelte van het patroon van een oppervlak van het halfgeleider-
product in enig stadium van zijn vervaardiging voorstelt; 
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c. „commerciële exploitatie”: de verkoop, verhuur, leasing of het op 
andere wijze commercieel in het verkeer brengen, dan wel het aanbie-
den voor deze doeleinden. De commerciële exploitatie in de zin van arti-
kel 227 van deze overeenkomst omvat echter niet de exploitatie onder 
voorwaarde van vertrouwelijkheid voor zover daarbij geen verspreiding 
onder derden plaatsvindt. 

Artikel 225

Vereisten voor bescherming

1. De partijen beschermen topografieën van halfgeleiderproducten 
door middel van wettelijke bepalingen waarbij uitsluitende rechten wor-
den verleend overeenkomstig het bepaalde in dit artikel. 

2. De partijen dragen slechts zorg voor de bescherming van de topo-
grafie van een halfgeleiderproduct voor zover deze voldoet aan de voor-
waarden dat zij het voortbrengsel is van de eigen intellectuele inspan-
ning van de maker en in de halfgeleiderindustrie niet algemeen bekend 
is. Indien de topografie van een halfgeleiderproduct bestaat uit in de 
halfgeleiderindustrie algemeen bekende bestanddelen, wordt zij slechts 
beschermd voor zover de combinatie van dergelijke bestanddelen, als 
één geheel bezien, aan bovengenoemde voorwaarden voldoet. 

Artikel 226

Uitsluitende rechten

1. De in artikel 225, lid 1, van deze overeenkomst bedoelde uitslui-
tende rechten omvatten het recht om de volgende handelingen toe te 
staan of te verbieden:

a. de reproductie van een topografie voor zover deze krachtens arti-
kel 225, lid 2, van deze overeenkomst wordt beschermd; 

b. de commerciële exploitatie dan wel de invoer voor zodanige ex-
ploitatie van een topografie of van een door gebruikmaking van die topo-
grafie voortgebracht halfgeleiderproduct. 

2. De in lid 1, onder a), van dit artikel bedoelde uitsluitende rechten 
gelden niet voor reproducties voor de analyse, de evaluatie of het onder-
wijzen van de concepten, processen, systemen of technieken die in de 
topografie belichaamd zijn of van de topografie zelf. 

3. De in lid 1 van dit artikel bedoelde uitsluitende rechten gelden niet 
voor handelingen in verband met een topografie die aan de voorwaarden 
van artikel 225, lid 2, van deze overeenkomst voldoet en die ontworpen 
is op basis van een analyse en evaluatie van een andere topografie als 
bedoeld in lid 2 van dit artikel. 
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4. Het uitsluitende recht om de in lid 1, onder b), van dit artikel 
genoemde handelingen toe te staan of te verbieden geldt niet wanneer 
deze handelingen worden verricht nadat de topografie of het halfgelei-
derproduct rechtmatig in de handel is gebracht. 

Artikel 227

Duur van de bescherming

De uitsluitende rechten gelden ten minste tot tien jaar nadat de topo-
grafie voor het eerst ergens ter wereld commercieel is geëxploiteerd of, 
indien registratie een voorwaarde is voor het ontstaan of het voortbe-
staan van de uitsluitende rechten, tien jaar na het eerste van onder-
staande tijdstippen:

a. het verstrijken van het kalenderjaar waarin de topografie voor het 
eerst ergens ter wereld commercieel geëxploiteerd is; 

b. het verstrijken van het kalenderjaar waarin de registratieaanvraag 
in de voorgeschreven vorm ingediend is. 

ONDERAFDELING 7

OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 228

Kwekersrechten

De partijen werken samen om de bescherming van kwekersrechten in 
overeenstemming met het Internationaal Verdrag tot bescherming van 
kweekproducten van 1961, zoals herzien te Genève op 10 november 
1972, 23 oktober 1978 en 19 maart 1991, met inbegrip van de faculta-
tieve uitzondering op het kwekersrecht als bedoeld in artikel 15.2, lid 2, 
van dat verdrag, te bevorderen en te waarborgen.

Artikel 229

Genetische hulpbronnen, traditionele kennis en folklore

1. Met inachtneming van hun interne wetgeving zorgen de partijen 
voor de eerbiediging, bescherming en instandhouding van de kennis, 
vernieuwingen en gebruiken van autochtone en plaatselijke gemeen-
schappen waarop tradities zijn gebaseerd die van belang zijn voor het 
behoud en het duurzame gebruik van de biologische diversiteit en voor 
de bevordering van de toepassing daarvan op grotere schaal, met de 
deelname en instemming van de dragers van die kennis, vernieuwingen 
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en gebruiken, alsmede voor de stimulering van een eerlijke verdeling 
van de voordelen die uit de toepassing van die kennis, vernieuwingen en 
gebruiken voortvloeien. 

2. De partijen erkennen het belang van passende maatregelen, onder 
voorbehoud van de nationale wetgeving, om de traditionele kennis te 
beschermen, en zij komen overeen te blijven werken aan de ontwikke-
ling van internationaal erkende sui generis modellen voor de wettelijke 
bescherming van traditionele kennis. 

3. De partijen zijn het erover eens dat de intellectuele-
eigendomsbepalingen van deze onderafdeling en het Verdrag inzake bio-
diversiteit op een elkaar ondersteunende wijze ten uitvoer worden ge-
legd. 

4. De partijen komen overeen regelmatig van gedachten te wisselen 
en informatie uit te wisselen over multilaterale besprekingen ter zake. 

AFDELING 3 

HANDHAVING VAN INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN

Artikel 230

Algemene verplichtingen

1. Beide partijen herbevestigen hun verbintenissen op grond van de 
TRIPs-overeenkomst en in het bijzonder deel III daarvan, en voorzien in 
de volgende aanvullende maatregelen, procedures en rechtsmiddelen, die 
nodig zijn om te zorgen voor de handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten38). Deze maatregelen, procedures en rechtsmiddelen 
dienen eerlijk en billijk te zijn, mogen niet onnodig ingewikkeld of duur 
zijn en mogen geen onredelijke termijnen of nodeloze vertragingen 
inhouden. 

2. Deze maatregelen en rechtsmiddelen, die ook doeltreffend, evenre-
dig en afschrikkend moeten zijn, worden zodanig toegepast dat het 
 

38) Voor de toepassing van deze afdeling worden onder het begrip „intellectuele-
eigendomsrechten” ten minste de volgende rechten verstaan: auteursrechten, 
naburige rechten; de sui generis rechten van de samensteller van een databank; 
rechten van de ontwerper van topografieën van halfgeleiderproducten; rechten op 
handelsmerken; rechten inzake tekeningen en modellen; octrooirechten, met inbe-
grip van rechten die van aanvullende beschermingscertificaten zijn afgeleid; geo-
grafische aanduidingen; rechten op gebruiksmodellen; kwekersrechten; handels-
namen voor zover deze beschermd worden als exclusieve eigendomsrechten in de 
desbetreffende interne wetgeving.
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scheppen van belemmeringen voor rechtmatig handelsverkeer wordt ver-
meden en dat wordt voorzien in waarborgen tegen misbruik ervan. 

Artikel 231

Rechthebbenden

1. De partijen erkennen dat de volgende personen gerechtigd zijn te 
verzoeken om toepassing van de in deze afdeling en in deel III van de 
TRIPs-overeenkomst bedoelde maatregelen, procedures en rechtsmidde-
len:

a. houders van intellectuele-eigendomsrechten, in overeenstemming 
met de bepalingen van het toepasselijke recht; 

b. alle andere personen die gemachtigd zijn deze rechten te gebrui-
ken, in het bijzonder licentiehouders, voor zover toegestaan door en in 
overeenstemming met de bepalingen van het toepasselijke recht; 

c. organisaties voor de verdediging van beroepsbelangen die officieel 
erkend zijn als gerechtigd tot het vertegenwoordigen van houders van 
intellectuele-eigendomsrechten, voor zover toegestaan door en in over-
eenstemming met de bepalingen van het toepasselijke recht. 

2. De partijen kunnen erkennen dat de volgende personen en instan-
ties gerechtigd zijn te verzoeken om toepassing van de in deze afdeling 
en in deel III van de TRIPs-overeenkomst bedoelde maatregelen, proce-
dures en rechtsmiddelen: instanties voor het collectieve beheer van 
intellectuele-eigendomsrechten die officieel erkend zijn als gerechtigd 
tot het vertegenwoordigen van houders van intellectuele-
eigendomsrechten, voor zover toegestaan door en in overeenstemming 
met de bepalingen van het toepasselijke recht. 

ONDERAFDELING 1

CIVIELE MAATREGELEN, PROCEDURES EN RECHTSMIDDELEN

Artikel 232

Vermoeden van auteurschap of houderschap van rechten

De partijen erkennen dat voor de toepassing van de in deze overeen-
komst bedoelde maatregelen, procedures en rechtsmiddelen:

a. het voor de auteur van een werk van letterkunde of kunst, om als 
zodanig te worden beschouwd en derhalve het recht te hebben om een 
rechtsvordering wegens inbreuk in te stellen, volstaat dat zijn/haar naam 
op de gebruikelijke wijze op het werk is vermeld, totdat bewijs van het 
tegendeel is geleverd; 
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b. het bepaalde onder a) van dit lid van overeenkomstige toepassing 
is op de houders van naburige rechten ten aanzien van hun beschermde 
materiaal. 

Artikel 233

Bewijsmateriaal

1. Wanneer een partij redelijkerwijs beschikbaar bewijsmateriaal heeft 
overgelegd tot staving van haar beweringen, en bij de onderbouwing van 
haar stellingen bewijsmateriaal heeft gespecificeerd dat zich in de macht 
van de tegenpartij bevindt, zijn de rechterlijke instanties van de partijen 
bevoegd te gelasten dat de tegenpartij dit bewijs overlegt, mits de 
bescherming van vertrouwelijke gegevens wordt gewaarborgd. 

2. Onder dezelfde voorwaarden treffen de partijen de nodige maatre-
gelen teneinde de bevoegde rechterlijke instanties in staat te stellen om, 
in geval van inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht op commer-
ciële schaal, in voorkomend geval desgevraagd overlegging te kunnen 
gelasten van bancaire, financiële of handelsdocumenten die zich in de 
macht van de tegenpartij bevinden, mits de bescherming van vertrouwe-
lijke informatie wordt gewaarborgd. 

Artikel 234

Maatregelen ter bescherming van bewijsmateriaal

1. De partijen zorgen ervoor dat de bevoegde rechterlijke instanties, 
al voordat een bodemprocedure is begonnen, op verzoek van een partij 
die redelijkerwijs beschikbaar bewijsmateriaal heeft overgelegd tot sta-
ving van de stelling dat er inbreuk op haar intellectuele-eigendomsrecht 
is gemaakt of zal worden gemaakt, onmiddellijk afdoende voorlopige 
maatregelen kunnen gelasten om het relevante bewijsmateriaal in ver-
band met de vermeende inbreuk te beschermen, mits de bescherming 
van vertrouwelijke informatie wordt gewaarborgd. Tot deze maatregelen 
kunnen behoren de gedetailleerde beschrijving, met of zonder monster-
neming, dan wel de fysieke inbeslagneming van de litigieuze goederen 
en, in voorkomend geval, de bij de productie en/of distributie daarvan 
gebruikte materialen en werktuigen en de desbetreffende documenten. 
Die maatregelen worden met name genomen, zo nodig zonder dat de 
wederpartij wordt gehoord, wanneer het aannemelijk is dat uitstel de 
houder van het recht onherstelbare schade zal berokkenen, of indien er 
een aantoonbaar gevaar bestaat dat bewijsmateriaal wordt vernietigd. 

2. De partijen dragen er zorg voor dat de maatregelen ter bescher-
ming van bewijsmateriaal op verzoek van de verweerder worden herroe-
pen of anderszins ophouden gevolg te hebben, onverminderd de schade-

164160



vergoeding die kan worden geëist, indien de eiser niet binnen een 
redelijke termijn bij de bevoegde rechterlijke instantie een bodemproce-
dure aanhangig heeft gemaakt. 

Artikel 235

Recht op informatie

1. De partijen dragen er zorg voor dat de bevoegde rechterlijke 
instanties in het kader van procedures inzake inbreuk op een intellectuele-
eigendomsrecht naar aanleiding van een met redenen omkleed en even-
redig verzoek van de eiser kunnen gelasten dat informatie over de oor-
sprong en het distributienetwerk van de goederen of diensten die inbreuk 
op het intellectuele-eigendomsrecht maken, wordt verstrekt door de 
inbreukmaker en/of iedere andere persoon die:

a. de inbreuk makende goederen op commerciële schaal in zijn bezit 
bleek te hebben; 

b. de inbreuk makende diensten op commerciële schaal bleek te 
gebruiken; 

c. op commerciële schaal diensten bleek te verlenen die bij inbreuk 
makende handelingen worden gebruikt;

of 
d. door een onder a), b) of c) van dit lid bedoelde persoon is aange-

wezen als zijnde betrokken bij de productie, de vervaardiging of de dis-
tributie van deze goederen of bij het verlenen van deze diensten. 

2. De in lid 1 van dit artikel bedoelde informatie omvat, naar gelang 
van het geval:

a. de naam en het adres van de producenten, fabrikanten, distribu-
teurs, leveranciers en andere eerdere bezitters van de goederen of dien-
sten, alsmede van de beoogde groot- en detailhandelaren; 

b. inlichtingen over de geproduceerde, vervaardigde, geleverde, ont-
vangen of bestelde hoeveelheden, alsmede over de voor de desbetref-
fende goederen of diensten verkregen prijs. 

3. De leden 1 en 2 van dit artikel gelden onverminderd andere wet-
telijke bepalingen waarbij:

a. de houder van het recht ruimere rechten op informatie worden toe-
gekend; 

b. het gebruik van de krachtens dit artikel medegedeelde informatie 
in civiele procedures of strafzaken wordt geregeld; 

c. de aansprakelijkheid wegens misbruik van het recht op informatie 
wordt geregeld; 

d. de mogelijkheid wordt geboden te weigeren gegevens te verstrek-
ken die de in lid 1 van dit artikel bedoelde persoon zouden dwingen 
deelname door hemzelf/haarzelf of door zijn/haar naaste verwanten aan 
een inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht toe te geven; 
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e. de bescherming van de vertrouwelijkheid van informatiebronnen 
of de verwerking van persoonsgegevens wordt geregeld. 

Artikel 236

Voorlopige en conservatoire maatregelen

1. De partijen zien erop toe dat de rechterlijke instanties, op verzoek 
van de eiser, een voorlopig bevel kunnen uitvaardigen dat bedoeld is om 
een dreigende inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht te voorko-
men of om, indien wenselijk en indien het interne recht hierin voorziet 
op straffe van een dwangsom, tijdelijk voortzetting van de vermeende 
inbreuk op dat intellectuele-eigendomsrecht te verbieden, dan wel om 
aan deze voortzetting de voorwaarde te verbinden dat voor schadeloos-
stelling van de rechthebbende zekerheid wordt gesteld. Onder dezelfde 
voorwaarden kan een voorlopig bevel worden uitgevaardigd tegen een 
tussenpersoon wiens diensten door een derde worden gebruikt om in-
breuk te maken op een intellectuele-eigendomsrecht. 

2. Een voorlopig bevel kan ook worden uitgevaardigd om de inbe-
slagneming of afgifte te kunnen gelasten van goederen waarvan wordt 
vermoed dat zij inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht, ten-
einde te voorkomen dat zij in het handelsverkeer worden gebracht of 
zich daarin bevinden. 

3. De partijen zorgen ervoor dat, in geval van inbreuk op commer-
ciële schaal en indien de indiener van het verzoek omstandigheden aan-
toont die de schadevergoeding in gevaar dreigen te brengen, de rechter-
lijke instanties conservatoir beslag kunnen laten leggen op de roerende 
en onroerende goederen van de vermeende inbreukmaker, met inbegrip 
van het blokkeren van zijn/haar bankrekeningen en andere tegoeden. 
Met het oog daarop kunnen de bevoegde instanties overlegging van ban-
caire, financiële of commerciële documenten of passende inzage van de 
desbetreffende informatie gelasten. 

4. De partijen waarborgen dat de in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel 
bedoelde voorlopige maatregelen in voorkomend geval kunnen worden 
getroffen zonder dat de verweerder is gehoord, met name wanneer ver-
traging tot onherstelbare schade voor de houder van het desbetreffende 
recht zou leiden. In dat geval worden de partijen hiervan onverwijld in 
kennis gesteld, uiterlijk na de tenuitvoerlegging van de maatregelen. Op 
verzoek van de verweerder vindt een toetsing plaats, waarbij de verweer-
der het recht heeft te worden gehoord, teneinde binnen een redelijke ter-
mijn na de kennisgeving van de maatregelen te beslissen of die maatre-
gelen dienen te worden gewijzigd, herroepen of bevestigd. 
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5. De partijen dragen er zorg voor dat de in de leden 1, 2 en 3 van 
dit artikel bedoelde voorlopige maatregelen op verzoek van de verweer-
der worden herroepen of anderszins ophouden gevolg te hebben, indien 
de eiser niet binnen een redelijke termijn bij de bevoegde rechterlijke 
instantie een bodemprocedure aanhangig heeft gemaakt. 

6. Indien de voorlopige maatregelen worden herroepen of wanneer zij 
vervallen wegens enig handelen of nalaten van de eiser, of indien later 
wordt vastgesteld dat er geen inbreuk of dreiging van inbreuk op een 
intellectuele-eigendomsrecht is, zijn de rechterlijke instanties bevoegd 
om, op verzoek van de verweerder, de eiser te gelasten de verweerder 
passende schadeloosstelling te bieden voor de door die maatregelen ver-
oorzaakte schade.ò 

Artikel 237

Corrigerende maatregelen

1. De partijen zien erop toe dat de bevoegde rechterlijke instanties op 
verzoek van de eiser, onverminderd de aan de houder van het betrokken 
recht wegens de inbreuk verschuldigde schadevergoeding en zonder 
schadeloosstelling van welke aard ook, de terugroeping of de definitieve 
verwijdering uit het handelsverkeer dan wel de vernietiging kunnen 
gelasten van de goederen waarvan zij hebben vastgesteld dat zij inbreuk 
op een intellectuele-eigendomsrecht maken. In voorkomend geval kun-
nen de bevoegde rechterlijke instanties ook de vernietiging gelasten van 
materialen en werktuigen die hoofdzakelijk worden gebruikt voor het 
ontwerpen of vervaardigen van die goederen. 

2. De rechterlijke instanties gelasten dat deze maatregelen op kosten 
van de inbreukmaker worden uitgevoerd, tenzij bijzondere redenen dit 
beletten. 

Artikel 238

Rechterlijke bevelen

De partijen zorgen ervoor dat, wanneer bij rechterlijke uitspraak een 
inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht is vastgesteld, de rechter-
lijke instanties een bevel tot staking van de inbreuk tegen de inbreuk-
maker kunnen uitvaardigen. Wanneer het interne recht daarin voorziet, 
wordt bij niet-naleving van een rechterlijk bevel in deze in voorkomend 
geval een dwangsom tot naleving van het bevel opgelegd. De partijen 
zien er eveneens op toe dat houders van een recht kunnen verzoeken om 
een rechterlijk bevel tegen tussenpersonen waarvan diensten door een 
derde worden gebruikt om inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht 
te maken.
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Artikel 239

Alternatieve maatregelen

De partijen kunnen bepalen dat de bevoegde rechterlijke instanties, in 
voorkomend geval en op verzoek van degene aan wie de in de artikelen 
237 en/of 238 van deze overeenkomst vastgelegde maatregelen kunnen 
worden opgelegd, kunnen gelasten dat de maatregelen van de artikelen 
237 en/of 238 van deze overeenkomst niet worden toegepast, maar in 
plaats daarvan aan de benadeelde partij een geldelijke schadeloosstelling 
wordt betaald wanneer de betrokkene zonder opzet en zonder nalatigheid 
heeft gehandeld, uitvoering van de maatregelen hem onevenredige schade 
zou berokkenen en geldelijke schadeloosstelling van de benadeelde par-
tij redelijkerwijs toereikend lijkt.

Artikel 240

Schadevergoeding

1. De partijen zien erop toe dat wanneer de rechterlijke instanties een 
schadevergoeding vaststellen:

a. zij rekening houden met alle passende aspecten, zoals de negatieve 
economische gevolgen, waaronder winstderving, die de benadeelde par-
tij heeft ondervonden, de onrechtmatige winst die de inbreukmaker heeft 
genoten en, in voorkomend geval, andere elementen dan economische 
factoren, onder meer de morele schade die de houder van het recht door 
de inbreuk heeft geleden; of 

b. zij deze als alternatief voor het bepaalde onder a) van dit lid in 
voorkomend geval kunnen vaststellen als een eenmalige vergoeding, op 
basis van elementen zoals ten minste het bedrag aan royalty’s of vergoe-
dingen dat verschuldigd was geweest indien de inbreukmaker toestem-
ming had gevraagd om het intellectuele-eigendomsrecht in kwestie te 
gebruiken. 

2. De partijen kunnen ten behoeve van de benadeelde partij bepalen 
dat de rechterlijke instanties invordering van winsten of betaling van 
een, eventueel vooraf vastgestelde, schadevergoeding kunnen gelasten, 
indien de inbreukmaker niet wist of niet redelijkerwijs had moeten 
weten dat hij inbreuk maakte. 

Artikel 241

Aan de procedure verbonden kosten

De partijen dragen er zorg voor dat, als algemene regel, redelijke en 
evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde 
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partij heeft gemaakt, door de in het ongelijk gestelde partij zullen wor-
den gedragen, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet.

Artikel 242

Openbaarmaking van rechterlijke uitspraken

De partijen dragen er zorg voor dat de rechterlijke instanties in rechts-
zaken wegens inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht op verzoek 
van de eiser kunnen gelasten dat op kosten van de inbreukmaker pas-
sende maatregelen tot verspreiding van de informatie over de uitspraak 
worden getroffen, met inbegrip van het ophangen en volledig of gedeel-
telijk publiceren van de uitspraak. De partijen kunnen voorzien in andere 
bijkomende vormen van bekendmaking, zoals opvallende publiciteit, die 
passend zijn in de omstandigheden van het geval.

Artikel 243

Administratieve procedures

Voor zover een civiele corrigerende maatregel kan worden gelast als 
gevolg van een administratieve bodemprocedure, is deze procedure in 
overeenstemming met beginselen die in wezen gelijkwaardig zijn aan de 
beginselen die zijn neergelegd in de relevante bepalingen van deze 
onderafdeling.

ONDERAFDELING 2

AANSPRAKELIJKHEID VAN AANBIEDERS VAN INTERMEDIAIRE DIENSTEN

Artikel 244

Gebruik van diensten van intermediairs

Beide partijen erkennen dat derden voor inbreuk makende activiteiten 
gebruik kunnen maken van de diensten van intermediairs. Om het vrije 
verkeer van informatiediensten te waarborgen en terzelfder tijd 
intellectuele-eigendomsrechten in de digitale omgeving te handhaven, 
voorziet elk van beide partijen in de in deze onderafdeling vervatte 
maatregelen met betrekking tot aanbieders van intermediaire diensten. 
Deze onderafdeling is alleen van toepassing op de aansprakelijkheid die 
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kan voortvloeien uit inbreuken op het gebied van intellectuele-
eigendomsrechten, met name auteursrechten39).

Artikel 245

Aansprakelijkheid van aanbieders van intermediaire diensten: „mere 
conduit” (doorgeefluik)

1. De partijen zorgen ervoor dat, wanneer een dienst van de informa-
tiemaatschappij bestaat in het doorgeven in een communicatienetwerk 
van door een afnemer van de dienst verstrekte informatie, of in het ver-
schaffen van toegang tot een communicatienetwerk, de aanbieder van de 
dienst niet aansprakelijk is voor de doorgegeven informatie, op voor-
waarde dat deze aanbieder:

a. niet het initiatief tot doorgifte neemt; 
b. de ontvanger van de doorgegeven informatie niet selecteert, en 
c. de doorgegeven informatie niet selecteert of wijzigt. 

2. Het doorgeven van informatie en het verschaffen van toegang in de 
zin van lid 1 van dit artikel omvatten de automatische, tussentijdse en 
tijdelijke opslag van de doorgegeven informatie, voor zover deze uitslui-
tend dient om de doorgifte in het communicatienetwerk te bewerkstelli-
gen en niet langer duurt dan redelijkerwijs voor die doorgifte nodig is. 

3. Dit artikel belet niet dat een rechtbank of administratieve instantie 
in overeenstemming met het rechtsstelsel van elke partij kan verlangen 
dat de aanbieder van de dienst een inbreuk beëindigt of verhindert. 

Artikel 246

Aansprakelijkheid van aanbieders van intermediaire diensten: 
„caching” (wijze van opslag)

1. De partijen zorgen ervoor dat, wanneer een dienst van de informa-
tiemaatschappij bestaat in het doorgeven in een communicatienetwerk 
van door een afnemer van de dienst verstrekte informatie, de aanbieder 
van de dienst niet aansprakelijk is voor de automatische, tussentijdse en 
tijdelijke opslag van die informatie, wanneer deze opslag enkel ge- 

39) De in dit artikel vastgestelde vrijstellingen van aansprakelijkheid gelden uit-
sluitend voor gevallen waarin de activiteit van de aanbieder van diensten van de 
informatiemaatschappij beperkt is tot het technische proces van werking en het 
verschaffen van toegang tot een communicatienetwerk waarop door derden ver-
strekte informatie wordt doorgegeven of tijdelijk wordt opgeslagen, met als enig 
doel de doorgifte efficiënter te maken; deze activiteit heeft een louter technisch, 
automatisch en passief karakter, hetgeen inhoudt dat de aanbieder van diensten 
van de informatiemaatschappij noch kennis noch zeggenschap heeft over de infor-
matie die wordt doorgegeven of opgeslagen
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schiedt om latere doorgifte van die informatie aan andere afnemers van 
de dienst op hun verzoek doeltreffender te maken, op voorwaarde dat de 
aanbieder van de dienst:

a. de informatie niet wijzigt; 
b. de toegangsvoorwaarden voor de informatie in acht neemt; 
c. de alom erkende en in de bedrijfstak gangbare regels betreffende 

de bijwerking van de informatie naleeft; 
d. niets wijzigt aan het alom erkende en in de bedrijfstak gangbare 

rechtmatige gebruik van technologie voor het verkrijgen van gegevens 
over het gebruik van de informatie; en 

e. prompt handelt om de door hem opgeslagen informatie te verwij-
deren of de toegang ertoe onmogelijk te maken, zodra hij er daadwer-
kelijk kennis van heeft dat de informatie verwijderd werd van de plaats 
waar zij zich oorspronkelijk in het net bevond of de toegang ertoe onmo-
gelijk werd gemaakt, of dat een rechterlijke of administratieve autoriteit 
heeft gelast de informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmoge-
lijk te maken. 

2. Dit artikel belet niet dat een rechtbank of administratieve instantie 
in overeenstemming met het rechtsstelsel van elke partij kan verlangen 
dat de aanbieder van de dienst een inbreuk beëindigt of verhindert. 

Artikel 247

Aansprakelijkheid van aanbieders van intermediaire diensten: 
„hosting”

1. De partijen zorgen ervoor dat, wanneer een dienst van de informa-
tiemaatschappij bestaat in de opslag van de door een afnemer van de 
dienst verstrekte informatie, de aanbieder van de dienst niet aansprake-
lijk is voor de op verzoek van de afnemer van de dienst opgeslagen 
informatie, op voorwaarde dat de aanbieder van de dienst:

a. niet daadwerkelijk kennis heeft van onwettige activiteit of infor-
matie en, wanneer het een schadevergoedingsvordering betreft, geen 
kennis heeft van feiten of omstandigheden waaruit het onwettige karak-
ter van de activiteit of informatie duidelijk blijkt; of 

b. zodra hij van het bovenbedoelde daadwerkelijk kennis heeft of 
besef krijgt, prompt handelt om de informatie te verwijderen of de toe-
gang daartoe onmogelijk te maken. 

2. Lid 1 van dit artikel is niet van toepassing wanneer de afnemer van 
de dienst op gezag of onder toezicht van de aanbieder van de dienst han-
delt. 

3. Dit artikel belet niet dat een rechtbank of administratieve instantie 
in overeenstemming met het rechtsstelsel van elke partij, kan verlangen 
dat de aanbieder van een dienst een inbreuk beëindigt of voorkomt, en 
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evenmin dat een partij procedures kan vaststellen om informatie te ver-
wijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. 

Artikel 248

Geen algemene toezichtverplichting

1. De partijen leggen de aanbieders van de in de artikelen 245, 246 
en 247 van deze overeenkomst bedoelde diensten geen algemene ver-
plichting op om toezicht te houden op de informatie die zij doorgeven 
of opslaan, noch om actief te gaan zoeken naar feiten of omstandighe-
den die op onwettige activiteiten duiden. 

2. De partijen kunnen aanbieders van diensten van de informatie-
maatschappij verplichten om de bevoegde autoriteiten onverwijld in 
kennis te stellen van vermeende onwettige activiteiten of informatie van 
de afnemers van hun dienst, of verplichten om de bevoegde autoriteiten 
op hun verzoek informatie te verstrekken die kan dienen tot het achter-
halen van afnemers van hun dienst waarmee zij een opslagovereenkomst 
hebben. 

Artikel 249

Overgangsperiode

Oekraïne legt de in deze onderafdeling bedoelde verplichtingen bin-
nen 18 maanden na de inwerkingtreding van deze overeenkomst volle-
dig ten uitvoer.

ONDERAFDELING 3

OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 250

Maatregelen aan de grens

1. Voor de toepassing van deze bepaling wordt onder „goederen 
waarmee inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht wordt gemaakt” 
verstaan:

a. „namaakgoederen”, namelijk:
i. goederen, met inbegrip van hun verpakking, waarop zonder toe-

stemming een handelsmerk is aangebracht dat identiek is aan 
het naar behoren geregistreerde handelsmerk voor dergelijke 
goederen of daarvan niet wezenlijk kan worden onderscheiden, 
en die zodoende inbreuk maken op de rechten van de houder 
van het betrokken merk; 
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ii. beeldmerken (logo, etiket, sticker, prospectus, gebruiksaanwij-
zing of garantiebewijs), zelfs indien deze afzonderlijk worden 
aangeboden, waarvoor hetzelfde geldt als voor de onder i) 
bedoelde goederen; 

iii. afzonderlijk aangeboden verpakkingen waarop merken van na-
gemaakte goederen zijn aangebracht en waarvoor hetzelfde geldt 
als voor de onder i) bedoelde goederen; 

b. „door piraterij verkregen goederen”, namelijk goederen die ko-
pieën zijn of bevatten die zijn vervaardigd zonder toestemming van het-
zij de houder van een al dan niet overeenkomstig het interne recht gere-
gistreerd auteursrecht of naburig recht dan wel recht inzake tekeningen 
of modellen, hetzij een naar behoren door de houder van het recht 
gemachtigd persoon in het productieland; 

c. goederen die volgens het recht van de partij waar het verzoek om 
optreden van de douane wordt ingediend, inbreuk maken op:

i. een octrooi; 
ii. een aanvullend beschermingscertificaat; 

iii. een kwekersrecht; 
iv. een tekening of model; 
v. een geografische aanduiding. 

2. Tenzij in deze onderafdeling anders wordt bepaald, stellen de par-
tijen procedures vast40) om een houder van een recht die geldige gron-
den heeft om te vermoeden dat goederen waarmee inbreuk op een 
intellectuele-eigendomsrecht wordt gemaakt, worden ingevoerd, uitge-
voerd of wederuitgevoerd, het douanegebied worden binnen- of uitge-
bracht, onder een schorsingsregeling worden gebracht, in een vrije zone 
worden gebracht of in een vrij entrepot worden geplaatst, in staat te stel-
len bij de bevoegde autoriteiten een schriftelijk verzoek in te dienen tot 
opschorting van het in het vrije verkeer brengen van deze goederen dan 
wel tot het vasthouden ervan door de douaneautoriteiten. 

3. De partijen zien erop toe dat wanneer de douaneautoriteiten in de 
loop van hun optreden en voordat door een houder van een recht een 
aanvraag is ingediend of deze is gehonoreerd, voldoende gronden heb-
ben om te vermoeden dat goederen een inbreuk maken op een 
intellectuele-eigendomsrecht, zij het in het vrije verkeer brengen van de 
goederen kunnen opschorten of de goederen kunnen vasthouden ten-
einde de houder van het recht in staat te stellen een aanvraag voor een 
optreden uit hoofde van het voorgaande lid in te dienen. 

 

40) Er bestaat overeenstemming over het feit dat er geen verplichting bestaat 
om deze procedures toe te passen op de invoer van goederen die door de recht-
hebbende of met diens toestemming in een ander land in de handel worden 
gebracht.
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4. Alle rechten of plichten die in het kader van afdeling 4 van deel 
III van de TRIPs-overeenkomst voor de importeur zijn vastgesteld, zijn 
ook van toepassing op de exporteur of op de bezitter van de goederen. 

5. De partijen werken samen met het oog op het verlenen van tech-
nische bijstand en op capaciteitsopbouw voor de tenuitvoerlegging van 
dit artikel. 

6. Oekraïne legt de in dit artikel bedoelde verplichting binnen drie 
jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst volledig ten uitvoer. 

Artikel 251

Gedragscodes en samenwerking op forensisch gebied

De partijen stimuleren:
a. de ontwikkeling door handels- of beroepsverenigingen of 

-organisaties van gedragscodes die ten doel hebben bij te dragen tot 
handhaving van de intellectuele-eigendomsrechten; 

b. de indiening bij de bevoegde autoriteiten van de partijen van ont-
werpgedragscodes en van evaluaties van de toepassing van deze ge-
dragscodes. 

Artikel 252

Samenwerking

1. De partijen komen overeen samen te werken ter ondersteuning van 
de tenuitvoerlegging van de verbintenissen en verplichtingen uit hoofde 
van dit hoofdstuk. 

2. Onverminderd het bepaalde in titel V (Economische en sectorale 
samenwerking) en in overeenstemming met het bepaalde in titel VI 
(Samenwerking op financieel gebied en antifraudebepalingen), strekt de 
samenwerking zich uit, maar is niet beperkt tot de volgende activiteiten:

a. uitwisseling van informatie over het rechtskader met betrekking tot 
intellectuele-eigendomsrechten en de regels om deze te beschermen en 
te handhaven; uitwisseling van ervaringen in de EU-partij en in Oekra-
ïne met betrekking tot de vooruitgang op wetgevingsgebied; 

b. uitwisseling van ervaringen in de EU-partij en in Oekraïne met 
betrekking tot de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten; 

c. uitwisseling van ervaringen in de EU-partij en in Oekraïne met 
betrekking tot de handhaving op centraal en subcentraal niveau door de 
douane, de politie en administratieve en gerechtelijke instanties; coördi-
natie ter voorkoming van de uitvoer van nagemaakte goederen, ook met 
andere landen; 

d. capaciteitsopbouw; uitwisseling en opleiding van personeel; 
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e. bevordering en verspreiding van informatie over intellectuele-
eigendomsrechten, onder meer in zakenkringen en het maatschappelijk 
middenveld; voorlichting van consumenten en houders van een recht; 

f. uitbreiding van institutionele samenwerking, bijvoorbeeld tussen 
bureaus voor intellectuele eigendom; 

g. actieve voorlichting aan en scholing van het grote publiek over het 
beleid inzake intellectuele eigendom: doeltreffende strategieën formule-
ren om te bepalen wat de belangrijkste doelgroepen zijn en communica-
tieprogramma’s vormgeven ter vergroting van het bewustzijn van de 
consument en de media over de impact van inbreuk op intellectuele-
eigendomsrechten, met inbegrip van het gevaar voor gezondheid en vei-
ligheid en het verband met de georganiseerde misdaad. 

3. Onverminderd de leden 1 en 2 van dit artikel en als aanvulling 
daarop komen de partijen overeen een effectieve dialoog over 
intellectuele-eigendomskwesties (IE-dialoog) in stand te houden, waar-
over verslag wordt uitgebracht aan het Handelscomité, en daar onder-
werpen te behandelen die van belang zijn voor de bescherming en de 
handhaving van de onder dit hoofdstuk vallende intellectuele-
eigendomsrechten, alsmede alle andere relevante onderwerpen. 

HOOFDSTUK 10

MEDEDINGING

AFDELING 1 

MEDEDINGING EN FUSIES

Artikel 253

Definities

Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder:
1. „mededingingsautoriteit”:

a. voor de EU-partij: de Europese Commissie; en 
b. voor Oekraïne: het comité tegen monopolievorming van Oekra-

ïne; 
2. „mededingingswetgeving”:

a. voor de EU-partij, de artikelen 101, 102 en 106 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie, Verordening (EG) nr. 
139/2004 van 20 januari 2004 betreffende de controle op concentra-
ties van ondernemingen, hierna „de EU-concentratieverordening” ge-
noemd, en de uitvoeringsverordeningen en wijzigingen daarvan; 

b. voor Oekraïne, wet nr. 2210-III van 11 januari 2001 (met wij-
zigingen daarvan) en de uitvoeringsverordeningen en wijzigingen 
daarvan. Ingeval van strijdigheid tussen wet nr. 2210-III en een andere 
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materiële mededingingsbepaling draagt Oekraïne er zorg voor dat 
eerstgenoemde voorrang heeft voor zover er sprake is van strijdigheid; 
en 

c. alle wijzigingen van voornoemde instrumenten na de inwer-
kingtreding van deze overeenkomst. 
3. Bijlage XXIII bevat toelichtingen op bepaalde andere in deze afde-

ling gebruikte uitdrukkingen. 

Artikel 254

Beginselen

De partijen erkennen het belang van een vrije en onvervalste mede-
dinging voor hun handelsbetrekkingen. Zij erkennen dat concurrentiebe-
perkende praktijken en transacties de goede werking van de markten 
kunnen verstoren en in het algemeen de voordelen van de liberalisering 
van het handelsverkeer ondergraven. Zij komen derhalve overeen dat de 
volgende praktijken en transacties, zoals neergelegd in hun respectieve 
mededingingswetgeving, onverenigbaar zijn met deze overeenkomst, 
voor zover zij de handel tussen de partijen ongunstig kunnen beïnvloeden:

a. overeenkomsten, onderling afgestemde praktijken en besluiten van 
ondernemersverenigingen, die tot doel of tot gevolg hebben dat de 
mededinging op het grondgebied van een van beide partijen wordt 
belemmerd, beperkt, vervalst of aanzienlijk wordt beperkt; 

b. misbruik van machtspositie door een of meer ondernemingen, op 
het grondgebied van een van beide partijen, of 

c. concentraties tussen ondernemingen die een monopolisering of een 
aanzienlijke beperking van de mededinging op de markt binnen het 
grondgebied van een van beide partijen tot gevolg hebben. 

Artikel 255

Tenuitvoerlegging

1. De EU-partij en Oekraïne handhaven mededingingswetgeving 
waarmee de in artikel 254, onder a), b) en c), bedoelde praktijken en 
transacties daadwerkelijk worden aangepakt. 

2. De partijen houden autoriteiten in stand die verantwoordelijk zijn 
voor en goed zijn uitgerust voor de daadwerkelijke handhaving van de 
in lid 1 van dit artikel bedoelde mededingingswetgeving. 

3. De partijen erkennen dat het belangrijk is dat hun respectieve 
mededingingswetgeving op transparante, tijdige en niet-discriminerende 
wijze wordt toegepast, met inachtneming van de beginselen van een 
behoorlijke rechtsgang en van het recht van verweer. Elk van beide par-
tijen waarborgt met name dat:

176160



a. een mededingingsautoriteit van een van de partijen, alvorens aan 
natuurlijke of rechtspersonen een sanctie of andere maatregel wegens 
schending van haar mededingingswetgeving op te leggen, aan die per-
sonen het recht toekent om binnen een redelijke, in de respectieve mede-
dingingswetgeving van de partijen vast te leggen termijn te worden 
gehoord en bewijsmateriaal aan te dragen, nadat zij de voorlopige con-
clusies over het bestaan van de schending aan de betrokken natuurlijke 
of rechtspersonen heeft meegedeeld, en 

b. een uit hoofde van het recht van die partij opgerichte rechtbank of 
andere onafhankelijke gerechtelijke instantie een dergelijke sanctie of 
maatregel anderszins oplegt of op verzoek van de betrokken persoon 
opnieuw beoordeelt. 

4. Op verzoek van een van de partijen verschaft de andere partij de 
verzoekende partij openbare informatie over haar activiteiten inzake de 
handhaving van de mededingingswetgeving voor zover deze betrekking 
hebben op haar verplichtingen uit hoofde van deze afdeling. 

5. De mededingingsautoriteit keurt een document goed waarin de 
beginselen worden uiteengezet die bij de oplegging van geldelijke sanc-
ties wegens schending van de mededingingswetgeving moeten worden 
gehanteerd, en publiceert dit document. 

6. De mededingingsautoriteit keurt een document goed waarin de 
beginselen worden uiteengezet die bij de beoordeling van horizontale 
concentraties worden gehanteerd, en publiceert dit document. 

Artikel 256

Aanpassing van wetgeving en handhavingspraktijk

Oekraïne past zijn mededingingswetgeving en handhavingspraktijk 
aan het volgende gedeelte van het EU-acquis aan:

1. Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 
betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 
en 82 van het Verdrag.

Tijdschema: Artikel 30 van deze verordening wordt binnen drie 
jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst ten uitvoer gelegd. 

2. Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad van 20 januari 2004 
betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (de „EU-
concentratieverordening”).

Tijdschema: Artikel 1 en artikel 5, leden 1 en 2, van deze verorde-
ning worden binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeen-
komst ten uitvoer gelegd.

Artikel 20 wordt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze 
overeenkomst ten uitvoer gelegd. 
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3. Verordening (EU) nr. 330/2010 van de Commissie van 20 april 
2010 betreffende de toepassing van artikel 101, lid 3, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie op groepen verticale over-
eenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen.

Tijdschema: De artikelen 1 tot en met 4, 6, 7 en 8 van deze veror-
dening worden binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze over-
eenkomst ten uitvoer gelegd. 

4. Verordening (EG) nr. 772/2004 van de Commissie van 27 april 
2004 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op 
groepen overeenkomsten inzake technologieoverdracht.

Tijdschema: De artikelen 1 tot en met 8 van deze verordening wor-
den binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst ten 
uitvoer gelegd. 

Artikel 257

Openbare ondernemingen en ondernemingen waaraan bijzondere of 
uitsluitende rechten zijn toegekend

1. Ten aanzien van openbare ondernemingen en ondernemingen waar-
aan bijzondere of uitsluitende rechten zijn toegekend:

a. nemen en handhaven de partijen geen maatregelen die in strijd zijn 
met de beginselen van artikel 254 en artikel 258, lid 1, van deze over-
eenkomst; en 

b. zien de partijen erop toe dat de in artikel 253, lid 2, van deze over-
eenkomst bedoelde mededingingswetgeving van toepassing is op die 
ondernemingen,

voor zover de toepassing van de hierboven vermelde mededin-
gingswetgeving en beginselen die ondernemingen niet belemmert in de 
wettelijke of feitelijke uitvoering van de aan hen opgedragen bijzondere 
taken. 

2. Lid 1 wordt niet aldus uitgelegd dat een partij hierdoor wordt ver-
hinderd een openbare onderneming op te richten of in stand te houden, 
aan ondernemingen bijzondere of uitsluitende rechten toe te kennen of 
dergelijke rechten in stand te houden. 

Artikel 258

Staatsmonopolies

1. Elk van beide partijen past binnen vijf jaar na de inwerkingtreding 
van deze overeenkomst commerciële staatsmonopolies zodanig aan dat 
wordt gewaarborgd dat er ten aanzien van de voorwaarden waaronder 
goederen worden ingekocht of in de handel worden gebracht, geen maat-
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regelen bestaan die natuurlijke personen ten opzichte van rechtspersonen 
of rechtspersonen ten opzichte van natuurlijke personen uit de partijen 
discrimineren. 

2. Dit artikel doet geen afbreuk aan de rechten en verplichtingen van 
de partijen op grond van titel IV, hoofdstuk 8 (Overheidsopdrachten) van 
deze Overeenkomst. 

3. Lid 1 wordt niet aldus uitgelegd dat een partij hierdoor wordt ver-
hinderd een staatsmonopolie op te richten of in stand te houden. 

Artikel 259

Uitwisseling van informatie en samenwerking bij de rechtshandhaving

1. De partijen erkennen het belang van samenwerking en coördinatie 
tussen hun respectieve mededingingsautoriteiten met het oog op het ver-
der verbeteren van een doeltreffende handhaving van de mededingings-
wetgeving en het bereiken van de doelstellingen van deze overeenkomst 
door middel van de bevordering van mededinging en de inperking van 
concurrentieverstorende zakelijke activiteiten of transacties. 

2. Hiertoe kan de mededingingsautoriteit van een partij de mededin-
gingsautoriteit van de andere partij in kennis stellen van haar bereidheid 
tot samenwerking ten aanzien van handhavingsactiviteiten. Deze samen-
werking belet de partijen niet om onafhankelijke besluiten te nemen. 

3. Teneinde de daadwerkelijke toepassing van hun respectieve mede-
dingingswetgeving te vergemakkelijken, kunnen de mededingingsautori-
teiten van de partijen informatie uitwisselen, over wetgeving en handha-
vingsactiviteiten daaronder begrepen, binnen de grenzen van hun 
respectieve wetgeving en met inachtneming van hun wezenlijke belan-
gen. 

Artikel 260

Overleg

1. Elk van beide partijen treedt op verzoek van de andere partij in 
overleg over bedenkingen van die andere partij, teneinde het wederzijdse 
begrip te bevorderen of specifieke aangelegenheden in verband met deze 
afdeling aan de orde te stellen. De verzoekende partij geeft aan in welk 
opzicht de aangelegenheid van invloed is op de handel tussen de par-
tijen. 
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2. Op verzoek van een partij bespreken de partijen terstond alle 
vraagstukken in verband met de interpretatie of de toepassing van deze 
afdeling. 

3. Ter vergemakkelijking van de bespreking van de aangelegenheid 
waarop het overleg betrekking heeft, streeft elk van beide partijen ernaar 
om de andere partij van relevante niet-vertrouwelijke informatie te voor-
zien, binnen de grenzen van hun respectieve wetgeving en met inacht-
neming van hun wezenlijke belangen. 

Artikel 261

Geen van beide partijen kan een beroep doen op de beslechting van 
geschillen uit hoofde van hoofdstuk 14 (Beslechting van geschillen) van 
titel IV van deze overeenkomst voor kwesties die zich in het kader deze 
afdeling voordoen, behoudens wat artikel 256 van deze overeenkomst 
aangaat.

AFDELING 2 

STAATSSTEUN

Artikel 262

Algemene beginselen

1. Steun die Oekraïne of de lidstaten van de Europese Unie door aan-
wending van overheidsmiddelen verlenen, en die de mededinging door 
begunstiging van bepaalde ondernemingen of de productie van bepaalde 
goederen vervalst of dreigt te vervalsen, is onverenigbaar met de goede 
werking van deze overeenkomst voor zover daardoor de handel tussen 
de partijen ongunstig wordt beïnvloed. 

2. Het volgende wordt echter verenigbaar met de goede werking van 
deze overeenkomst geacht:

a. steun met een sociaal karakter die aan individuele consumenten 
wordt verleend, mits dit geschiedt zonder onderscheid wat de oorsprong 
van het betrokken product betreft; 

b. steun ter compensatie van door natuurrampen of buitengewone 
gebeurtenissen veroorzaakte schade. 

3. Voorts kan het volgende verenigbaar met de goede werking van 
deze overeenkomst worden geacht:

a. steun ter bevordering van de economische ontwikkeling van gebie-
den waar de levensstandaard abnormaal laag is of waar een ernstig 
gebrek aan werkgelegenheid heerst; 
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b. steunmaatregelen om de uitvoering van een belangrijk project in 
het gemeenschappelijke Europese belang41) te bevorderen of om een ern-
stige verstoring van de economie van een van de lidstaten van de Euro-
pese Unie of van Oekraïne te compenseren; 

c. steun ter bevordering van de ontwikkeling van bepaalde economi-
sche activiteiten of van bepaalde economische gebieden waarvoor die 
steun de handelsvoorwaarden niet negatief beïnvloedt in strijd met de 
belangen van de partijen; 

d. steun ter bevordering van de instandhouding van cultuur en erf-
goed wanneer die steun de handelsvoorwaarden niet negatief beïnvloedt 
in strijd met de belangen van de partijen; 

e. steun om doelstellingen te bereiken die zijn toegestaan ingevolge 
de horizontale groepsvrijstellingsverordeningen van de EU, en horizon-
tale en sectorspecifieke staatssteun in overeenstemming met de daarin 
opgenomen voorwaarden; 

f. steun voor investeringen om aan de dwingende normen van de in 
bijlage XXIX bij hoofdstuk 6 (Milieu) van titel V van deze overeen-
komst vermelde EU-richtlijnen te voldoen, binnen de daarin voorziene 
termijn voor tenuitvoerlegging, wanneer fabrieken en uitrustingen moe-
ten worden aangepast om aan de nieuwe vereisten te voldoen; deze steun 
kan worden goedgekeurd tot 40% bruto van de subsidiabele kosten. 

4. Ondernemingen die zijn belast met het beheer van diensten van 
algemeen economisch belang, of die het karakter dragen van een fiscaal 
monopolie, zijn onderworpen aan de regels van deze afdeling, voor 
zover de toepassing van die regels die ondernemingen niet belemmert in 
de wettelijke of feitelijke uitvoering van de hen opgedragen bijzondere 
taken. De ontwikkeling van de handel moet niet worden beïnvloed in 
een mate die strijdig is met de belangen van de partijen bij de overeen-
komst.

Bijlage XXIII bevat toelichtingen op bepaalde in deze afdeling ge-
bruikte uitdrukkingen. 

Artikel 263

Transparantie

1. Elk van beide partijen zorgt voor transparantie op het gebied van 
staatssteun. Daartoe stekt elk van beide partijen de andere partij jaarlijks 
in kennis van het totale bedrag aan staatssteun dat de handel tussen de 
partijen ongunstig kunnen beïnvloeden, de aard en de verdeling ervan 
over de verschillende sectoren. De respectieve kennisgevingen moeten 
informatie bevatten over het doel, de vorm, het bedrag of budget, de 
autoriteit die de staatssteun verleent en zo mogelijk de ontvanger van de  

41) Voor de toepassing van deze bepaling omvat het gemeenschappelijke Euro-
pese belang het algemene belang van de partijen.
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staatssteun. Voor de toepassing van dit artikel behoeft steun onder de 
drempel van 200 000 EUR per onderneming gedurende een periode van 
drie jaar niet te worden aangemeld. De aanmelding wordt geacht te zijn 
geschied als de kennisgeving naar de andere partij is verzonden of als 
de desbetreffende informatie uiterlijk 31 december van het volgende 
kalenderjaar beschikbaar is gesteld op een openbaar toegankelijke inter-
netsite. 

2. Op verzoek van een partij verstrekt de andere partij nadere infor-
matie over staatssteunregelingen en over bijzondere individuele gevallen 
van staatssteun die de handel tussen de partijen ongunstig beïnvloeden. 
De partijen wisselen deze informatie uit met inachtneming van de beper-
kingen die voortvloeien uit het beroeps- of zakengeheim. 

3. De partijen waarborgen dat de financiële betrekkingen tussen de 
overheidsinstanties en de openbare bedrijven transparant zijn, zodat de 
volgende zaken duidelijk naar voren komen:

a. overheidsmiddelen die direct of indirect (bijvoorbeeld door tussen-
komst van overheidsondernemingen of financiële instellingen) aan de 
betrokken openbare ondernemingen ter beschikking worden gesteld; 

b. waarvoor deze overheidsmiddelen daadwerkelijk worden aange-
wend. 

4. De partijen dragen er voorts zorg voor dat de financiële en organi-
satorische structuur van bedrijven waaraan door Oekraïne of een lidstaat 
van de Europese Unie bijzondere of uitsluitende rechten zijn toegekend 
of die met het beheer van een dienst van algemeen economisch belang 
zijn belast, en die voor het verrichten van die openbare dienst in welke 
vorm dan ook compensatie ontvangen, juist worden weergegeven op 
aparte rekeningen, zodat de volgende zaken duidelijk tot uitdrukking 
komen:

a. de kosten en inkomsten die verband houden met de producten of 
diensten waarvoor aan een onderneming een bijzonder of uitsluitend 
recht is toegekend of alle diensten van algemeen economisch belang 
waarmee een onderneming is belast, alsmede, anderzijds, elk ander 
afzonderlijk product of elke andere afzonderlijke dienst ten aanzien 
waarvan de onderneming actief is; 

b. alle aspecten van de methoden waarmee de kosten en inkomsten 
aan de verschillende activiteiten worden toegerekend of daarover wor-
den verdeeld. Deze methoden moeten gebaseerd zijn op de boekhoud-
beginselen oorzakelijk verband, objectiviteit, transparantie en samenhan-
gendheid, in overeenstemming met internationaal erkende 
boekhoudkundige methoden zoals activity based costing, en op gegevens 
die voorwerp van een audit zijn geweest. 

5. Elk van beide partijen draagt er zorg voor dat dit artikel binnen vijf 
jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst wordt toegepast. 
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Artikel 264

Interpretatie

De partijen komen overeen dat zij artikel 262, artikel 263, lid 3, of 
artikel 263, lid 4, van deze overeenkomst zullen gebruiken als bronnen 
voor de interpretatie van de criteria die voortvloeien uit de toepassing 
van de artikelen 106, 107 en 93 van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, met inbegrip van de relevante rechtspraak van het 
Hof van Justitie van de Europese Unie alsmede de relevante afgeleide 
wetgeving, kaders, richtsnoeren en andere administratieve handelingen 
die in de Europese Unie gelding hebben.

Artikel 265

Verhouding tot WTO

Deze bepalingen laten het recht van de partijen onverlet om in over-
eenstemming met de desbetreffende WTO-bepalingen handelsmaatrege-
len toe te passen of andere passende maatregelen te treffen, dan wel een 
geschillenbeslechtingsprocedure in te leiden.

Artikel 266

Toepassingsgebied

Deze afdeling is van toepassing op goederen en op diensten die zijn 
vermeld in bijlage XVI bij hoofdstuk 6 (Vestiging, handel in diensten en 
elektronische handel) van titel IV van deze overeenkomst, in overeen-
stemming met het wederzijds overeengekomen besluit inzake markttoe-
gang, maar met uitzondering van subsidies voor producten waarop bij-
lage 1 bij de WTO-overeenkomst inzake de landbouw en andere onder 
die overeenkomst vallende subsidies van toepassing is.

Artikel 267

Intern systeem voor controle met betrekking tot staatssteun

Teneinde aan de verplichtingen van de artikelen 262 tot en met 266 
van deze overeenkomst te voldoen:

1. stelt Oekraïne in het bijzonder wetgeving ten aanzien van staats-
steun vast, en stelt het een operationeel onafhankelijke autoriteit in waar-
aan de bevoegdheden worden verleend die nodig zijn om artikel 262 van 
deze overeenkomst binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze 
overeenkomst volledig toe te passen. Deze autoriteit zal onder meer 
bevoegd zijn om staatssteunregelingen en individuele toekenningen van 
staatssteun goed te keuren, in overeenstemming met de in de artikelen 
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262 en 264 van deze overeenkomst bedoelde criteria, en om terugvor-
dering van staatssteun te gelasten indien deze onrechtmatig is verleend. 
Nieuwe steunmaatregelen van Oekraïne moeten binnen een jaar na de 
datum van instelling van de autoriteit in overeenstemming zijn met de 
artikelen 262 en 264 van deze overeenkomst; 

2. maakt Oekraïne binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze 
overeenkomst een alomvattende inventaris op van vóór de instelling van 
de in lid 1 bedoelde autoriteit ingevoerde steunregelingen, en brengt het 
die regelingen binnen zeven jaar na de inwerkingtreding van deze over-
eenkomst in overeenstemming met de in de artikelen 262 en 264 van 
deze overeenkomst bedoelde criteria; 

3. a. De partijen komen voor de toepassing van het bepaalde in lid 
262 van deze overeenkomst overeen dat tijdens de eerste vijf jaren na 
de inwerkingtreding van de overeenkomst alle door Oekraïne toege-
kende overheidssteun wordt beoordeeld met inachtneming van het feit 
dat Oekraïne wordt beschouwd als een regio overeenkomend met de 
in artikel 107, lid 3, onder a), van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie bedoelde streken van de Europese Unie; 

b. Oekraïne verstrekt binnen vier jaar na de inwerkingtreding van 
deze overeenkomst aan de Europese Commissie de cijfers over zijn 
bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking op NUTS 
II-niveau. De in lid 1 van dit artikel bedoelde autoriteit en de Euro-
pese Commissie evalueren vervolgens gezamenlijk welke regio’s van 
Oekraïne in aanmerking komen en welke maximum steunintensiteit 
dienovereenkomstig moet worden vastgesteld, met het oog op het in 
kaart brengen van de regionale steun op basis van de desbetreffende 
EU-richtsnoeren. 

HOOFDSTUK 11

HANDELSGERELATEERDE ENERGIE

Artikel 268

Definities

Voor de toepassing van dit hoofdstuk en onverminderd het bepaalde 
in hoofdstuk 5 (Douane en handelsbevordering) van titel IV van deze 
overeenkomst wordt verstaan onder:

1. „energiegoederen”: aardgas (GS-code 27.11), elektrische energie 
(GS-code 27.16) en ruwe olie (GS-code 27.09); 

2. „vaste infrastructuur”: transmissie- of distributienetwerk, installa-
ties voor vloeibaar aardgas en opslaginstallatie zoals omschreven in 
Richtlijn 2003/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
26 juni 2003 betreffende gemeenschappel(ke regels voor de interne 
markt voor elektriciteit, hierna „Richtlijn 2003/54/EG” genoemd, en 
Richtlijn 2003/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
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26 juni 2003 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne 
markt voor aardgas, hierna „Richtlijn 2003/55/EG” genoemd; 

3. „doorvoer”: doorvoer, zoals omschreven in hoofdstuk 5 (Douane 
en handelsbevordering) van titel IV van deze overeenkomst, van ener-
giegoederen via een vaste infrastructuur of oliepijplijn; 

4. „vervoer”: de transmissie en distributie, zoals omschreven in de 
Richtlijnen 2003/54/EG en 2003/55/EG, alsmede het vervoer van olie 
via pijpleidingen; 

5. „ongeoorloofde toe-eigening”: welke activiteit dan ook bestaande 
in de wederrechtelijke toe-eigening van energiegoederen uit een vaste 
infrastructuur. 

Artikel 269

Interne gereguleerde prijzen

1. De prijs voor de levering van gas en elektriciteit voor industriële 
verbruikers wordt enkel door vraag en aanbod bepaald. 

2. In afwijking van lid 1 van dit artikel kunnen de partijen in het alge-
meen economisch belang42) aan ondernemingen een verplichting opleg-
gen met betrekking tot de prijs waartegen gas en elektriciteit worden 
geleverd, hierna „gereguleerde prijs” genoemd. 

3. De partijen dragen er zorg voor dat deze verplichting duidelijk 
wordt omschreven, en transparant, evenredig, niet-discriminerend, con-
troleerbaar alsmede van tijdelijke aard is. Bij de toepassing van deze ver-
plichting waarborgen de partijen eveneens dat andere ondernemingen 
gelijkelijk toegang tot de consumenten hebben. 

4. Voor zover de prijs waartegen gas en elektriciteit op de interne 
markt worden verkocht, gereguleerd is, waarborgt de desbetreffende par-
tij dat de aan de berekening van de gereguleerde prijs ten grondslag lig-
gende methodologie vóór de inwerkingtreding van de gereguleerde prijs 
wordt bekendgemaakt. 

Artikel 270

Verbod van dubbele prijsstelling

1. Onverminderd de mogelijkheid om in overeenstemming met arti-
kel 269, leden 2 en 3, van deze overeenkomst interne gereguleerde prij-
zen op te leggen, treft noch handhaaft een van de partijen of een regel- 

42) Onder „algemeen economisch belang” moet hetzelfde worden begrepen als 
in artikel 106 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en 
in het bijzonder als in de rechtspraak van de EU-partij.
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gevende autoriteit daarvan maatregelen die tot een hogere prijs voor de 
uitvoer van energiegoederen naar de andere partij leiden dan de prijzen 
die voor die goederen in rekening worden gebracht wanneer zij bestemd 
zijn voor intern gebruik. 

2. De partij van uitvoer levert op verzoek van de andere partij bewijs-
materiaal aan waaruit blijkt dat een verschil in prijs tussen energiegoe-
deren die op de interne markt worden verkocht en dezelfde goederen die 
voor de uitvoer zijn bestemd, niet het gevolg is van een ingevolge lid 1 
van dit artikel verboden maatregel. 

Artikel 271

Douanerechten en kwantitatieve beperkingen

1. Douanerechten en kwantitatieve beperkingen bij in- en uitvoer van 
energiegoederen alsmede alle maatregelen van gelijke werking tussen de 
partijen zijn verboden. Dit verbod is ook van toepassing op douanerech-
ten van fiscale aard. 

2. Lid 1 staat niet in de weg aan kwantitatieve beperkingen of maat-
regelen van gelijke werking die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de 
openbare orde of de openbare veiligheid, het leven en de gezondheid van 
personen, dieren of planten, of de bescherming van de industriële of 
commerciële eigendom. Deze beperkingen of maatregelen mogen echter 
geen middel tot willekeurige discriminatie, noch een verkapte beperking 
van de handel tussen de partijen vormen. 

Artikel 272

Doorvoer

De partijen nemen de maatregelen die nodig zijn voor de bevordering 
van de doorvoer, in overeenstemming met het beginsel van de vrijheid 
van doorvoer, en met de artikelen V.2, V.4 en V.5 van de GATT 1994 en 
de artikelen 7.1 en 7.3 van het Energiehandvestverdrag van 1994, die in 
deze overeenkomst zijn opgenomen en daarvan integraal deel uitmaken.

Artikel 273

Vervoer

Wat het vervoer van elektriciteit en gas aangaat, en met name de toe-
gang van derden tot vaste infrastructuur, passen de partijen hun wetge-
ving als bedoeld in bijlage XXVII bij deze overeenkomst en in het Ver-
drag tot oprichting van de Energiegemeenschap van 2005 aan, om te 
waarborgen dat de tarieven, die vóór de inwerkingtreding ervan bekend 
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zijn gemaakt, de procedures voor capaciteitstoewijzing en alle overige 
voorwaarden objectief, redelijk en transparant zijn en niet discrimineren 
op grond van herkomst, eigendom of bestemming van de elektriciteit of 
het gas.

Artikel 274

Samenwerking op het gebied van infrastructuur

De partijen streven ernaar het gebruik van gastransmissie-
infrastractuur en van gasopslaginstallaties te bevorderen, en plegen voor 
zover nodig overleg of coördineren met elkaar over ontwikkelingen op 
het gebied van de infrastructuur. De partijen werken samen in aangele-
genheden die verband houden met de handel in aardgas, duurzaamheid 
en voorzieningszekerheid.

Teneinde de markten voor energiegoederen verder te integreren, houdt 
elk van beide partijen bij het opstellen van beleidsstukken over vraag- 
en aanbodscenario’s, interconnecties, energiestrategieën en plannen voor 
de ontwikkeling van infrastructuur rekening met de energienetwerken en 
de capaciteiten van de andere partij.

Artikel 275

Ongeoorloofde toe-eigening van energiegoederen

Elk van beide partijen neemt alle maatregelen die nodig zijn om de 
ongeoorloofde toe-eigening van energiegoederen die over haar grondge-
bied al dan niet in transit worden vervoerd, te verbieden en aan te 
pakken.

Artikel 276

Onderbreking

1. Elk van beide partijen waarborgt dat de exploitanten van de trans-
missiesystemen de maatregelen treffen die nodig zijn om:

a. het risico van onopzettelijke onderbreking, vermindering of stop-
zetting van de doorvoer en het vervoer te minimaliseren; 

b. de normale doorvoer die of het normale vervoer dat onopzettelijk 
werd onderbroken, verminderd of stopgezet, zo spoedig mogelijk weer 
doorgang te laten vinden. 

2. Bij een geschil over een aangelegenheid waarbij de partijen, dan 
wel een of meer aan de zeggenschap of jurisdictie van een van de par-
tijen onderworpen entiteiten, betrokken zijn, geldt dat een partij over het 
grondgebied waarvan energie wordt doorgevoerd of vervoerd, niet mag 
toestaan dat aan haar zeggenschap of jurisdictie onderworpen entiteiten 
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-staatshandelsondernemingen daaronder begrepen- het bestaande ver-
voer of de bestaande doorvoer van energiegoederen onderbreken of ver-
minderen, en aan haar jurisdictie onderworpen entiteiten evenmin opdra-
gen zulks te doen, tenzij het contract of een andere contractuele regeling 
waarin die doorvoer of dat vervoer is geregeld, hiertoe bepalingen bevat 
en in het kader van het desbetreffende contract een geschillenbeslech-
tingsprocedure is afgerond. 

3. De partijen zijn het erover eens dat een partij niet op grond van dit 
artikel aansprakelijk zal worden gesteld voor een onderbreking of ver-
mindering, wanneer zij de energiegoederen onmogelijk kan leveren, 
doorvoeren of vervoeren ten gevolge van handelingen die aan een derde 
land of aan een onder de zeggenschap of jurisdictie van een derde land 
vallende entiteit kunnen worden toegerekend. 

Artikel 277

Regelgevende autoriteit voor elektriciteit en gas

1. Een regelgevende autoriteit moet juridisch gescheiden zijn en onaf-
hankelijk functioneren van alle openbare of particuliere entiteiten, en 
voldoende bevoegdheden hebben om een daadwerkelijke mededinging 
en een efficiënte werking van de markt te kunnen waarborgen. 

2. De besluiten die een regelgevende autoriteit neemt en de procedu-
res die zij toepast, zijn onpartijdig ten aanzien van alle marktdeelnemers. 

3. Een door een beslissing van een regelgevende instantie getroffen 
marktdeelnemer kan beroep tegen die beslissing aantekenen bij een 
beroepsinstantie die onafhankelijk van de betrokken partijen is. Wanneer 
de beroepsinstantie geen rechterlijke instantie is, motiveert zij haar 
beslissing altijd schriftelijk en kunnen haar beslissingen tevens door een 
onpartijdige en onafhankelijke rechterlijke autoriteit worden getoetst. 
Beslissingen van beroepsinstanties worden daadwerkelijk ten uitvoer 
gelegd. 

Artikel 278

Verhouding tot Verdrag tot oprichting van de Energiegemeenschap

1. Wanneer bepalingen van deze afdeling conflicteren met het Ver-
drag tot oprichting van de Energiegemeenschap van 2005 of met de 
EU-wetgeving die in het kader van dat Verdrag van toepassing is gewor-
den, hebben het Verdrag tot oprichting van de Energiegemeenschap van 
2005 of de desbetreffende EU-wetgeving voorrang voor zover er sprake 
is van een dergelijke strijdigheid. 
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2. Bij de tenuitvoerlegging van deze afdeling wordt de voorkeur 
gegeven aan de vaststelling van wetgeving of andere handelingen die in 
overeenstemming zijn met het Verdrag tot oprichting van de Energiege-
meenschap van 2005, of die gebaseerd zijn op de binnen de EU op deze 
sector toepasselijke wetgeving. Ingeval van een geschil met betrekking 
tot deze afdeling worden de wetgeving of andere handelingen die aan 
deze criteria voldoen, geacht met deze afdeling overeen te stemmen. Bij 
de beoordeling of de wetgeving of andere handelingen aan deze criteria 
voldoen, wordt acht geslagen op alle relevante besluiten die in het kader 
van artikel 91 van het Verdrag tot oprichting van de Energiegemeen-
schap van 2005 zijn genomen. 

3. Geen van beide partijen zal de geschillenbeslechtingsbepalingen 
van deze overeenkomst gebruiken om een vermeende schending van het 
Verdrag tot oprichting van de Energiegemeenschap aan de orde te stel-
len. 

Artikel 279

Toegang tot en uitoefening van activiteiten op het gebied van 
prospectie, exploratie en productie van koolwaterstoffen

1. Elke partij43) is in overeenstemming met het internationale recht, 
het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee van 
1982 daaronder begrepen, volledig soeverein ten aanzien van de kool-
waterstoffen die zich binnen haar grondgebied alsmede archipel- en ter-
ritoriale wateren bevinden, in aanvulling op de soevereine rechten om 
zich binnen haar exclusieve economische zone en het continentale plat 
bevindende koolwaterstoffen te exploreren en te exploiteren. 

2. Elk van beide partijen behoudt het recht te bepalen welke gebie-
den binnen haar grondgebied, archipel- en territoriale wateren, exclu-
sieve economische zone en continentale plat opengesteld worden voor 
de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen. 

3. Wanneer een gebied wordt opengesteld voor die activiteiten, waar-
borgt elk van beide partijen dat entiteiten wat de toegang tot en de uit-
oefening van die activiteiten betreft, gelijkelijk worden behandeld. 

4. Elk van beide partijen kan van een entiteit waaraan een vergunning 
voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen 
is verleend, verlangen dat zij een tegenwaarde in geld of in de vorm van 
koolwaterstoffen betaalt. De modaliteiten van die betaling moeten zoda-
 

43) In dit artikel wordt onder „partij” verstaan: een lidstaat met verwijzing naar 
diens grondgebied of Oekraïne met verwijzing naar zijn grondgebied.

189 160



nig worden vastgesteld dat hierdoor geen invloed op het beheerproces 
en de besluitvorming van entiteiten wordt uitgeoefend. 

Artikel 280

Vergunningverlening en vergunningsvoorwaarden

1. De partijen nemen de maatregelen die nodig zijn om te waarbor-
gen dat vergunningen op grond waarvan een entiteit voor eigen rekening 
en risico het recht van prospectie, exploratie of productie van koolwa-
terstoffen in een geografisch gebied kan uitoefenen, worden verleend 
volgens een vooraf bekendgemaakte procedure, en zij nodigen potenti-
ële belangstellenden door middel van een aankondiging uit om aanvra-
gen voor een vergunning in te dienen. 

2. In deze aankondiging worden de soort vergunning, het desbetref-
fende geografische gebied of gedeelte ervan en de voorgestelde datum 
of uiterste datum waarop een vergunning kan worden verleend, gespe-
cificeerd. 

3. De artikelen 104 en 105 van deze overeenkomst zijn van toepas-
sing op de vergunningsvoorwaarden en de procedure voor de vergun-
ningverlening. 

HOOFDSTUK 12

TRANSPARANTIE

Artikel 281

Definities

Voor de toepassing van dit hoofdstuk:
1. omvatten „maatregelen van algemene strekking” wetten, regelin-

gen, procedures en administratieve beschikkingen van algemene aard, 
alsmede algemene handelingen, interpretaties of andere vereisten die 
gevolgen kunnen hebben voor onder deze overeenkomst vallende aan-
gelegenheden. Hieronder valt niet een besluit dat op een bepaalde per-
soon van toepassing is; en 

2. wordt onder „belanghebbende” verstaan: iedere natuurlijke of 
rechtspersoon op wie rechten of verplichtingen uit hoofde van maatre-
gelen van algemene strekking in de zin van artikel 282 van deze over-
eenkomst van toepassing kunnen zijn. 
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Artikel 282

Doelstelling en toepassingsgebied

1. De partijen zijn zich bewust van de impact die hun respectieve 
regelgeving op de handel tussen hen kan hebben, en stellen een doeltref-
fend en voorspelbaar regelgevingskader in voor marktdeelnemers, in het 
bijzonder voor kleine marktdeelnemers, die zaken doen op hun grond-
gebied, waarbij naar behoren rekening wordt gehouden met de vereisten 
van rechtszekerheid en evenredigheid. 

2. De partijen bevestigen hun respectieve verbintenissen uit hoofde 
van de WTO-overeenkomst en leggen verduidelijkingen en verbeterde 
regelingen vast op het gebied van de transparantie, de raadpleging en 
een beter beheer van maatregelen van algemene strekking, voor zover 
deze gevolgen kunnen hebben voor onder deze overeenkomst vallende 
aangelegenheden. 

Artikel 283

Publicatie

1. Elk van beide partijen zorgt ervoor dat maatregelen van algemene 
strekking:

a. aan belanghebbenden onverwijld worden bekendgemaakt of voor 
hen anderszins gemakkelijk en op niet-discriminerende wijze toeganke-
lijk zijn via een officieel aangewezen medium en, wanneer dit haalbaar 
en mogelijk is, langs elektronische weg, zodat belanghebbenden en de 
andere partij zich ermee vertrouwd kunnen maken; 

b. een toelichting bevatten ten aanzien van het doel en de motivering 
ervan; en 

c. voldoende tijd tussen de bekendmaking en de inwerkingtreding 
bieden, tenzij dit niet mogelijk is vanwege een noodsituatie. 

2. Elke partij:
a. streeft ernaar voorstellen tot vaststelling of wijziging van maatre-

gelen van algemene strekking, met inbegrip van een toelichting ten aan-
zien van het doel en de motivering van het voorstel, voordien al te publi-
ceren; 

b. biedt belanghebbenden redelijke mogelijkheden en met name vol-
doende tijd om commentaar te leveren op de voorgestelde maatregelen; 
en 

c. streeft ernaar rekening te houden met het commentaar op de voor-
gestelde maatregelen dat zij van de belanghebbenden ontvangt. 
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Artikel 284

Vragen en contactpunten

1. Elk van beide partijen voert passende mechanismen in, of hand-
haaft deze, om vragen van belanghebbenden over voorgestelde of van 
kracht zijnde maatregelen van algemene strekking en over de wijze 
waarop deze maatregelen in het algemeen worden toegepast, te beant-
woorden.

Teneinde de communicatie tussen de partijen over alle onder dit deel 
van de overeenkomst vallende aangelegenheden te vergemakkelijken, 
stelt elk van beide partijen met name een contactpunt in. Op verzoek van 
een van beide partijen geeft het contactpunt aan welke dienst of ambte-
naar met het onderwerp is belast en verstrekt het de gevraagde hulp om 
de communicatie met de verzoekende partij te vergemakkelijken.

De vragen kunnen worden ingediend via dergelijke uit hoofde van 
deze overeenkomst mechanismen. 

2. De partijen erkennen dat een antwoord zoals bedoeld in lid 1 van 
dit artikel niet definitief en juridisch bindend hoeft te zijn, maar alleen 
ter informatie wordt gegeven, tenzij in hun respectieve interne wet- en 
regelgeving anders wordt bepaald. 

3. Als de andere partij daarom verzoekt, verstrekt een partij onver-
wijld informatie en beantwoordt zij terstond vragen over een bestaande 
of voorgestelde maatregel van algemene strekking die volgens de ver-
zoekende partij van invloed kan zijn op de tenuitvoerlegging van deze 
overeenkomst, ongeacht of de verzoekende partij voordien van die maat-
regel in kennis is gesteld. 

4. Elk van beide partijen voert ten behoeve van belanghebbenden 
passende mechanismen in ter daadwerkelijke oplossing van problemen 
die zich voor belanghebbenden uit de andere partij kunnen voordoen 
wegens de toepassing van maatregelen van algemene strekking en 
administratieve procedures als bedoeld in artikel 285 van deze overeen-
komst. Dergelijke mechanismen moeten gemakkelijk toegankelijk, tijd-
gebonden, op resultaat gericht en transparant zijn. Zij doen geen afbreuk 
aan beroeps- of toetsingsprocedures die de partijen invoeren of handha-
ven. Ook doen zij geen afbreuk aan de rechten en verplichtingen van de 
partijen uit hoofde van hoofdstuk 14 (Beslechting van geschillen) en 
hoofdstuk 15 (Bemiddeling) van titel IV van deze overeenkomst. 
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Artikel 285

Administratieve procedures

Elk van beide partijen beheert alle in artikel 281 van deze overeen-
komst bedoelde maatregelen van algemene strekking op consequente, 
onpartijdige en redelijke wijze. Hiertoe ziet elk van beide partijen erop 
toe dat zij in specifieke gevallen bij de toepassing van die maatregelen 
op bepaalde personen, goederen of diensten uit een andere partij:

a. ernaar streeft belanghebbenden uit de andere partij voor wie een 
procedure rechtstreeks gevolgen heeft, tijdig en in overeenstemming met 
haar procedures een kennisgeving te sturen over de inleiding van een 
procedure, met daarbij een beschrijving van de aard van de procedure, 
een verklaring over de juridische instantie waar de procedure is begon-
nen en een algemene beschrijving van aangelegenheden waarover ge-
schil bestaat; 

b. belanghebbenden een redelijke mogelijkheid biedt om feiten en 
argumenten tot staving van hun standpunten naar voren te brengen voor-
dat tot een definitief administratief optreden wordt overgegaan, indien de 
tijd, de aard van de procedure en het openbaar belang dit toelaten; en 

c. waarborgt dat haar procedures gebaseerd zijn op haar interne wet-
geving en hiermee in overeenstemming zijn. 

Artikel 286

Toetsing en beroep

1. Elk van beide partijen voert rechtbanken of andere onafhankelijke 
gerechten, met inbegrip van quasi-rechterlijke of administratieve instan-
ties, of procedures in of handhaaft deze, met het oog op een onverwijlde 
toetsing en, indien gerechtvaardigd, correctie van het administratieve 
optreden met betrekking tot gebieden waarop deze overeenkomst van 
toepassing is. Deze rechtbanken, overige gerechten en procedures zijn 
onpartijdig en onafhankelijk van de dienst of de autoriteit die belast is 
met de administratieve handhaving en hebben geen materieel belang bij 
de uitkomst van de aangelegenheid. 

2. Elk van beide partijen zorgt ervoor dat de procespartijen bij derge-
lijke rechtbanken, overige gerechten of procedures recht krijgen op:

a. een redelijke mogelijkheid om hun respectieve standpunten te 
ondersteunen of te verdedigen, en 

b. een beslissing die is gebaseerd op bewijsmateriaal en ingediende 
stukken, of, indien de wet van een partij dat vereist, op het door de 
administratieve autoriteit samengestelde dossier. 

3. Elk van beide partijen zorgt ervoor dat, behoudens beroep of ver-
dere toetsing overeenkomstig haar interne wetgeving, de betrokken be-
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slissing ten uitvoer wordt gelegd door de dienst of de instantie die voor 
het administratieve optreden ter zake bevoegd is en dat die beslissing 
ook ten grondslag komt te liggen aan de praktijk van die dienst of instan-
tie. 

Artikel 287

Regelgevingskwaliteit en -effıciency en goed bestuur

1. De partijen komen overeen samen te werken bij de bevordering 
van de kwaliteit en efficiency van de regelgeving, onder meer door de 
uitwisseling van informatie en van optimale praktijken over de bij hen 
doorgevoerde hervorming van de regelgeving en de effectbeoordeling ter 
zake. 

2. De partijen onderschrijven de beginselen van goed bestuurlijk 
gedrag en komen overeen samen te werken bij de bevordering daarvan, 
onder meer door uitwisseling van informatie en van optimale praktijken. 

Artikel 288

Discriminatieverbod

Elk van beide partijen past op belanghebbenden van de andere partij 
normen inzake transparantie toe die niet minder gunstig zijn dan die 
welke gelden voor hun eigen belanghebbenden.

HOOFDSTUK 13

HANDEL EN DUURZAME ONTWIKKELING

Artikel 289

Context en doelstellingen

1. De partijen herinneren aan Agenda 21 over milieu en ontwikkeling 
van 1992, het Uitvoeringsplan van Johannesburg over duurzame ontwik-
keling van 2002, de internationaal overeengekomen beleidsagenda’s op 
het gebied van werkgelegenheids- en sociaal beleid, met name de agenda 
voor waardig werk van de Internationale Arbeidsorganisatie, hierna 
„ILO” genoemd, en de Ministeriële Verklaring van 2006 van de Econo-
mische en Sociale Raad van de VN over volledige werkgelegenheid en 
fatsoenlijk werk. De partijen herbevestigen hun verbintenis om de ont-
wikkeling van de internationale handel op zodanige wijze te bevorderen 
dat aan de doelstelling van duurzame ontwikkeling wordt bijgedragen, 
en om erop toe te zien dat deze doelstelling wordt geïntegreerd in en tot 
uitdrukking komt op elk niveau van hun handelsbetrekkingen. 
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2. Hiertoe erkennen de partijen dat het belangrijk is om ten volle 
rekening te houden met de economische, sociale en milieubelangen van 
niet alleen hun respectieve bevolking, maar ook van toekomstige gene-
raties, en dragen zij er zorg voor dat beleidsmaatregelen met betrekking 
tot de economische ontwikkeling, het milieu- en het sociale beleid elkaar 
ondersteunen. 

Artikel 290

Reglementeringsrecht

1. Terwijl de partijen erkennen dat elk van hen het recht heeft zelf te 
bepalen tot welk niveau zij in overeenstemming met de hierop betrek-
king hebbende internationaal erkende beginselen en overeenkomsten 
regels vastlegt op het gebied van interne milieu- en werkgelegenheids-
bescherming, en beleidsmaatregelen en prioriteiten met betrekking tot 
duurzame ontwikkeling, en haar relevante wetgeving dienovereenkom-
stig vast te stellen of te wijzigen, dragen zij er zorg voor dat hun res-
pectieve wetgeving in een hoog beschermingsniveau voor milieu- en 
werkgelegenheidsbescherming voorziet en streven zij ernaar die wetge-
ving te blijven verbeteren. 

2. Om de doelstellingen van dit artikel te bereiken past Oekraïne haar 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen alsmede administratieve 
praktijken aan het EU-acquis aan. 

Artikel 291

Multilaterale arbeidsnormen en -overeenkomsten

1. De partijen erkennen volledige en productieve werkgelegenheid en 
fatsoenlijk werk voor allen als cruciale elementen voor de handel in de 
context van globalisering. De partijen herbevestigen dat zij zich inspan-
nen om de handelsontwikkeling zodanig te bevorderen dat deze leidt tot 
volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor 
allen, met inbegrip van mannen, vrouwen en jongeren. 

2. De partijen bevorderen en implementeren in hun wetten en prak-
tijken de internationaal erkende fundamentele arbeidsnormen, te weten:

a. de vrijheid tot oprichting van vakverenigingen en de daadwerke-
lijke erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen; 

b. de uitbanning van alle vormen van dwangarbeid of verplichte 
arbeid; 

c. de daadwerkelijke afschaffing van kinderarbeid; en 
d. de uitbanning van discriminatie met betrekking tot werk en beroep. 
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3. De partijen herbevestigen hun verbintenis om de fundamentele en 
prioritaire ILO-verdragen die zij hebben geratificeerd, en de Verklaring 
over de fundamentele rechten en principes met betrekking tot werk van 
de ILO uit 1998, daadwerkelijk ten uitvoer te leggen. De partijen over-
wegen eveneens ratificatie en tenuitvoerlegging van andere ILO-
verdragen die door de ILO als actueel worden aangemerkt. 

4. De partijen benadrukken dat arbeidsnormen niet mogen worden 
gebruikt voor protectionistische handelsdoeleinden. Zij merken op dat 
hun comparatieve voordeel in geen geval ter discussie mag worden 
gesteld. 

Artikel 292

Multilaterale milieuovereenkomsten

1. De partijen erkennen de waarde van internationale governance en 
overeenkomsten op milieugebied als antwoord van de internationale 
gemeenschap op mondiale of regionale milieuproblemen. 

2. De partijen herbevestigen hun verbintenis om de multilaterale 
milieuovereenkomsten waarbij zij partij zijn daadwerkelijk in hun wet-
geving en praktijk ten uitvoer te leggen. 

3. Niets in deze overeenkomst beperkt het recht van een partij om 
maatregelen vast te stellen of te handhaven teneinde de multilaterale 
milieuovereenkomsten waarbij zij partij is, uit te voeren. Deze maatre-
gelen worden niet zodanig toegepast dat zij een middel tot willekeurige 
of ongerechtvaardigde discriminatie tussen de partijen of een verkapte 
handelsbeperking vormen. 

4. De partijen dragen er zorg voor dat het milieubeleid wordt geba-
seerd op het voorzorgsbeginsel en op de beginselen dat preventief moet 
worden opgetreden, dat milieuschade prioritair moet worden rechtgezet 
aan de bron en dat de vervuiler moet betalen. 

5. De partijen werken samen om te bevorderen dat in overeenstem-
ming met de doelstelling van een duurzame ontwikkeling voorzichtig en 
rationeel gebruik wordt gemaakt van natuurlijke hulpbronnen, met het 
oogmerk dat het verband tussen de handel enerzijds en het milieubeleid 
en de milieupraktijk van de partijen anderzijds versterkt. 
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Artikel 293

Handel ten behoeve van duurzame ontwikkeling

1. De partijen herbevestigen dat de handel de duurzame ontwikkeling 
in al haar aspecten moet bevorderen. De partijen erkennen de positieve 
rol die de fundamentele arbeidsnormen en fatsoenlijk werk kunnen heb-
ben op de economische efficiëntie, innovatie en productiviteit, en zij 
benadrukken de waarde van een grotere coherentie tussen het handels-
beleid enerzijds en de werkgelegenheid en het sociale beleid anderzijds. 

2. De partijen streven ernaar de handel en de buitenlandse directe 
investeringen in milieugoederen, -diensten en -technologieën, duurzame 
energie, energie-efficiënte producten en diensten en goederen met een 
milieukeur te vergemakkelijken en te bevorderen, onder meer door de 
aanpak van niet-tarifaire belemmeringen ter zake. 

3. Zij streven er voorts naar de handel in producten die bijdragen tot 
een duurzame ontwikkeling, waaronder producten die onder program-
ma’s voor eerlijke en ethische handel vallen en die waarvoor beginselen 
van maatschappelijk verantwoord ondernemen en verantwoordingsplicht 
gelden, te vergemakkelijken en te bevorderen. 

Artikel 294

Handel in bosbouwproducten

Ter bevordering van een duurzaam bosbeheer zeggen de partijen toe 
samen te werken aan een betere handhaving van de wetgeving en gover-
nance op bosbouwgebied, alsmede aan de bevordering van de handel in 
rechtmatige duurzame bosbouwproducten.

Artikel 295

Handel in visproducten

Met inachtneming van het belang van een verantwoord en duurzaam 
beheer van de visbestanden, alsmede van een goede governance in de 
handel, werken de partijen samen door:

a. het treffen van doeltreffende maatregelen om visbestanden en an-
dere aquatische rijkdommen te bewaken en te beheren; 

b. zorg te dragen voor volledige naleving van de toepasselijke door 
regionale organisaties voor visserijbeheer vastgestelde instandhoudings- 
en controlemaatregelen, en door binnen die organisaties zoveel mogelijk 
samen te werken, en 

c. het onder meer invoeren van handelsmaatregelen ter bestrijding 
van illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij. 
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Artikel 296

Handhaving van beschermingsniveaus

1. De partijen doen geen afbreuk aan de daadwerkelijke handhaving 
van hun milieu- en arbeidswetgeving door een onafgebroken of herhaald 
handelen of nalaten, op een wijze die van invloed is op de handel of de 
investeringen tussen de partijen. 

2. De partijen zwakken de in hun wetgeving verleende bescherming 
van het milieu of van de werknemers niet af om de handel of investe-
ringen te bevorderen, noch verminderen zij deze bescherming door af te 
zien van toepassing van of anderszins af te wijken van, of door aan te 
bieden af te zien van toepassing van of anderszins af te wijken van hun 
wet- en regelgeving of normen, op een wijze die van invloed is op de 
handel of de investeringen tussen de partijen. 

Artikel 297

Wetenschappelijke informatie

De partijen erkennen dat het belangrijk is om bij de opstelling, vast-
stelling en tenuitvoerlegging van maatregelen ter bescherming van het 
milieu, de volksgezondheid en de sociale omstandigheden die van in-
vloed zijn op de handel tussen de partijen, rekening te houden met 
wetenschappelijke en technische informatie, en internationale normen, 
richtsnoeren en aanbevelingen ter zake.

Artikel 298

Evaluatie van effecten op de duurzaamheid

De partijen verbinden zich ertoe het effect van de tenuitvoerlegging 
van deze titel op de duurzame ontwikkeling te beoordelen en te volgen 
via hun bestaande participatieprocessen en participatieve instellingen en 
die welke in het kader van deze overeenkomst in het leven zijn geroe-
pen, bijvoorbeeld door handelsgerelateerde beoordelingen van het effect 
op de duurzaamheid.

Artikel 299

Organisaties uit het maatschappelijke middenveld

1. Elk van beide partijen wijst een nieuwe of bestaande adviesgroep 
voor duurzame ontwikkeling aan en roept deze groep bijeen die tot taak 
heeft advies over de tenuitvoerlegging van dit hoofdstuk te verlenen. 
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2. De adviesgroep bestaat uit onafhankelijke representatieve organi-
saties uit het maatschappelijk middenveld, met een evenwichtige verte-
genwoordiging van werkgevers en werknemersorganisaties, niet-
gouvernementele organisaties en andere belanghebbenden. 

3. Leden van de adviesgroep van elk van beide partijen komen bijeen 
in een Forum voor het maatschappelijk middenveld om te discussiëren 
over de duurzameontwikkelingsaspecten van de handelsbetrekkingen 
tussen de partijen. Dit forum komt eenmaal per jaar bijeen, tenzij de par-
tijen anders overeenkomen. De partijen bereiken uiterlijk een jaar na de 
datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst overeenstemming 
over de werkwijze van het Forum voor het maatschappelijk middenveld. 

4. De dialoog van het Forum voor het maatschappelijk middenveld 
doet geen afbreuk aan de rol van het ingevolge artikel 469 van deze 
overeenkomst opgerichte Platform voor het maatschappelijk midden-
veld. 

5. De partijen stellen het Forum voor het maatschappelijk middenveld 
op de hoogte van de vooruitgang die wordt geboekt bij de tenuitvoer-
legging van dit hoofdstuk. De standpunten, opinies of suggesties van het 
Forum voor het maatschappelijk middenveld kunnen rechtstreeks of via 
de adviesgroepen aan de partijen worden voorgelegd. 

Artikel 300

Institutioneel en toezichtmechanisme

1. Er wordt een subcomité handel en duurzame ontwikkeling opge-
richt. Het subcomité brengt verslag over zijn activiteiten uit aan het 
Associatiecomité, in de samenstelling volgens artikel 465, lid 4, van 
deze overeenkomst. Het subcomité bestaat uit hoge ambtenaren van elk 
van beide partijen. Het subcomité ziet toe op de tenuitvoerlegging van 
dit hoofdstuk, met inbegrip van de resultaten van de toezichtactiviteiten 
en effectbeoordelingen, en bespreekt in goed vertrouwen problemen die 
zich in verband met de toepassing van dit hoofdstuk voordoen. Het sub-
comité stelt zijn eigen reglement van orde vast. Het subcomité komt bij-
een binnen een jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst en 
daarna ten minste een keer per jaar. 

2. Elke partij wijst binnen haar overheid een contactpunt aan om de 
communicatie tussen de partijen te vergemakkelijken over zaken die 
door dit hoofdstuk worden bestreken. 

3. De partijen kunnen de vooruitgang in verband met de door dit 
hoofdstuk bestreken tenuitvoerleggings- en handhavingsmaatregelen vol-
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gen. Een partij kan de andere partij om specifieke informatie, met 
opgave van redenen, over de tenuitvoerlegging van dit hoofdstuk ver-
zoeken. 

4. Een partij kan om overleg met de andere partij verzoeken over elke 
aangelegenheid die zich voordoet in verband met dit hoofdstuk, door bij 
het contactpunt van die partij een schriftelijk verzoek hiertoe in te die-
nen. De partijen komen overeen om, wanneer een van de partijen 
daarom verzoekt, tijdig via daartoe geëigende kanalen overleg te plegen. 

5. De partijen doen al het mogelijke om tot een wederzijds bevredi-
gende oplossing van de aangelegenheid te komen en mogen advies, 
informatie of bijstand vragen van iedere persoon die of van elk orgaan 
dat zij daartoe passend achten, teneinde de aangelegenheid die in het 
geding is, volledig te onderzoeken. De partijen houden rekening met de 
activiteiten van de ILO of relevante multilaterale milieuorganisaties of 
-organen waarbij zij partij zijn. 

6. Indien de partijen er niet in slagen de aangelegenheid door overleg 
tot een oplossing te brengen, kan een van beide partijen verzoeken het 
subcomité voor behandeling van de aangelegenheid bijeen te roepen 
door hiertoe een schriftelijk verzoek bij het contactpunt van de andere 
partij in te dienen. Het subcomité komt tijdig bijeen en streeft naar over-
eenstemming over een oplossing van de aangelegenheid; hiertoe kan het 
in voorkomend geval overleg plegen met gouvernementele of niet-
gouvernementele deskundigen. De oplossing van het subcomité wordt 
openbaar gemaakt tenzij het anders besluit. 

7. Voor alle aangelegenheden die zich in verband met dit hoofdstuk 
voordoen, maken de partijen enkel gebruik van de in de artikelen 300 en 
301 van deze overeenkomst bedoelde procedures. 

Artikel 301

Groep van deskundigen

1. Tenzij de partijen anders overeenkomen, kan een partij 90 dagen 
na de indiening van een verzoek om overleg ingevolge artikel 300, lid 
4, van deze overeenkomst verzoeken een groep van deskundigen bijeen 
te roepen om een aangelegenheid, die tijdens het overleg op regerings-
niveau niet op bevredigende wijze werd opgelost, te onderzoeken. Bin-
nen 30 dagen nadat een partij heeft verzocht de groep van deskundigen 
bijeen te roepen, kan het subcomité handel en duurzame ontwikkeling 
op verzoek van een van de partijen worden bijeengeroepen om de aan-
gelegenheid te bespreken. De partijen kunnen opmerkingen indienen bij 
de groep. De groep kan beide partijen, de adviesgroep(en) of interna-
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tionale organisaties om informatie en advies verzoeken. De groep van 
deskundigen komt bijeen binnen 60 dagen nadat een partij een verzoek 
daartoe heeft ingediend. 

2. De groep, die wordt geselecteerd in overeenstemming met de in lid 
3 van dit artikel uiteengezette procedures, geeft deskundig advies over 
de tenuitvoerlegging van dit hoofdstuk. Tenzij de partijen anders over-
eenkomen, legt de groep binnen 90 dagen nadat de laatste deskundige is 
geselecteerd, een verslag voor aan de partijen. De partijen doen al het 
mogelijke om zich naar het advies of de aanbevelingen van de groep 
over de tenuitvoerlegging van dit hoofdstuk te voegen. Het subcomité 
handel en duurzame ontwikkeling volgt de tenuitvoerlegging van de aan-
bevelingen van de groep. Het verslag van de groep wordt beschikbaar 
gesteld aan de adviesgroep(en) van de partijen. Ten aanzien van vertrou-
welijke informatie en het reglement van orde zijn de beginselen van bij-
lage XXIV bij hoofdstuk 14 (Beslechting van geschillen) van titel IV 
van deze overeenkomst respectievelijk van toepassing. 

3. Na de inwerkingtreding van deze overeenkomst stellen de partijen 
in onderling overleg een lijst met ten minste 15 personen op die deskun-
dig zijn op het door dit hoofdstuk bestreken gebied; ten minste vijf van 
deze personen, die het voorzitterschap van de groep zullen bekleden, 
zijn geen onderdaan van een van de partijen. De deskundigen zijn onaf-
hankelijk van, hebben geen banden met en ontvangen geen instructies 
van een van de partijen of van organisaties die in de adviesgroep(en) 
vertegenwoordigd zijn. Elk van beide partijen selecteert binnen 50 dagen 
na de ontvangst van het verzoek van een partij om de groep op te rich-
ten, een deskundige uit de lijst van deskundigen. Indien een partij ver-
zuimt haar deskundige binnen die periode te selecteren, selecteert de 
andere partij uit de lijst van deskundigen een onderdaan van de partij die 
heeft verzuimd een deskundige te selecteren. De twee geselecteerde des-
kundigen bereiken overeenstemming over de voorzitter, die wordt geko-
zen uit de lijst van deskundigen die geen onderdaan van een van de par-
tijen zijn. 

Artikel 302

Samenwerking bij handel en duurzame ontwikkeling

De partijen werken samen met betrekking tot handelsgerelateerde 
aspecten van het werkgelegenheids- en het milieubeleid, teneinde de 
doelstellingen van deze overeenkomst te bereiken.
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HOOFDSTUK 1444)

BESLECHTING VAN GESCHILLEN

Artikel 303

Doel

Het doel van dit hoofdstuk is geschillen tussen de partijen over de toe-
passing van de in artikel 304 van deze overeenkomst bedoelde bepalin-
gen van deze overeenkomst te goeder trouw te vermijden en te beslech-
ten en zoveel mogelijk een onderling overeengekomen oplossing te 
vinden45) .

Artikel 304

Toepassingsgebied

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op geschillen 
over de interpretatie en toepassing van titel IV van deze overeenkomst, 
behalve voor zover uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 305

Overleg

1. De partijen streven ernaar elk geschil over de interpretatie en toe-
passing van de in artikel 304 van deze overeenkomst bedoelde bepalin-
gen op te lossen door te goeder trouw overleg te voeren, teneinde een 
onderling overeengekomen oplossing te vinden. 

2. Een partij verzoekt de andere partij schriftelijk om overleg, met 
kopie aan het Handelscomité, waarbij zij aangeeft om welke maatregel 
het gaat en welke van de in artikel 304 van deze overeenkomst bedoelde 
bepalingen van deze overeenkomst volgens haar van toepassing zijn. 

3. Het overleg wordt binnen 30 dagen na de datum van ontvangst van 
het verzoek gehouden en vindt, tenzij de partijen anders overeenkomen, 
plaats op het grondgebied van de partij waartegen de klacht gericht is. 
Het overleg wordt 30 dagen na de datum van ontvangst van het verzoek 
 

44) Ter voorkoming van twijfel wordt deze titel niet aldus uitgelegd dat daar-
aan rechten kunnen worden ontleend of dat deze verplichtingen bevat waarop bij 
de rechterlijke instanties van de partijen een rechtstreeks beroep kan worden 
gedaan.

45) Ter voorkoming van twijfel vallen besluiten en litigieus nalaten van bij deze 
overeenkomst opgerichte lichamen niet onder dit hoofdstuk.
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geacht te zijn afgesloten, tenzij beide partijen overeenkomen het over-
leg voort te zetten. Alle tijdens het overleg verstrekte informatie wordt 
vertrouwelijk behandeld. 

4. Overleg over urgente kwesties, zoals over aan bederf onderhevige 
waren of seizoensgebonden goederen, vindt plaats binnen 15 dagen na 
de datum van indiening van het verzoek en wordt 15 dagen na de datum 
van indiening van het verzoek geacht te zijn afgesloten. 

5. Wanneer het overleg betrekking heeft op het vervoer van energie-
goederen via netwerken en een partij oplossing van het geschil urgent 
acht wegens een volledige of gedeeltelijke onderbreking van het vervoer 
van aardgas, olie of elektriciteit tussen Oekraïne en de EU-partij, wordt 
dit gehouden binnen drie dagen na de indiening van het verzoek en 
wordt het drie dagen na de datum van indiening van het verzoek geacht 
te zijn afgesloten, tenzij beide partijen overeenkomen het overleg voort 
te zetten. Alle tijdens het overleg verstrekte informatie wordt vertrouwe-
lijk behandeld. 

6. Indien het overleg niet binnen de in lid 3 of lid 4 van dit artikel 
genoemde termijnen plaatsvindt, of indien het overleg is afgesloten zon-
der dat een onderling overeengekomen oplossing kon worden bereikt, 
kan de klagende partij overeenkomstig artikel 306 van deze overeen-
komst verzoeken om de instelling van een arbitragepanel. 

AFDELING 1 

ARBITRAGEPROCEDURE

Artikel 306

Inleiding van de arbitrageprocedure

1. Wanneer de partijen er niet in zijn geslaagd het geschil door mid-
del van het in artikel 305 van deze overeenkomst bedoelde overleg op 
te lossen, kan de klagende partij verzoeken om de instelling van een 
arbitragepanel. 

2. Het verzoek om instelling van een arbitragepanel wordt schriftelijk 
gedaan bij de partij waartegen de klacht gericht is en bij het Handelsco-
mité. De klagende partij vermeldt in haar verzoek de specifieke maatre-
gel die in het geding is en geeft de rechtsgronden voor de klacht bondig 
aan doch zodanig dat het probleem helder wordt weergegeven. Ingeval 
de klagende partij verlangt dat een panel wordt ingesteld dat een andere 
taakomschrijving heeft dan de standaard-taakomschrijving, wordt de 
voorgestelde tekst van de bijzondere taakomschrijving in het schrifte-
lijke verzoek opgenomen. 
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3. Tenzij de partijen binnen vijf dagen na de datum van instelling van 
het panel anders overeenkomen, luidt de taakomschrijving van het arbi-
tragepanel als volgt:

„de in het verzoek om instelling van het arbitragepanel beschreven 
aangelegenheid onderzoeken, zich uitspreken over de verenigbaarheid 
van de maatregel in kwestie met de in artikel 304 van deze overeen-
komst bedoelde bepalingen en een uitspraak doen overeenkomstig arti-
kel 310 van deze overeenkomst.” 

Artikel 307

Samenstelling van het arbitragepanel

1. Een arbitragepanel bestaat uit drie scheidsrechters. 

2. De partijen voeren binnen 10 dagen na de datum van indiening bij 
het Handelscomité van het verzoek tot instelling van een arbitragepanel 
overleg over de samenstelling van dat panel. 

3. Wanneer de partijen binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde 
termijn geen overeenstemming over de samenstelling van het arbitrage-
panel bereiken, kan een van de partijen de voorzitter van het Handels-
comité of diens vertegenwoordiger verzoeken alle drie de panelleden 
door loting aan te wijzen uit de in het kader van artikel 323 van deze 
overeenkomst bedoelde lijst, te weten één lid uit de personen die door 
de klagende partij zijn aangewezen, één lid uit de personen die zijn aan-
gewezen door de partij waartegen de klacht gericht is en één lid uit de 
personen die door de partijen zijn aangewezen om als voorzitter te fun-
geren. 

4. Wanneer de partijen het over een of meer leden van het arbitrage-
panel eens zijn, wordt het resterende lid of worden de overige leden ook 
volgens deze procedure geselecteerd:

a. wanneer de partijen overeenstemming hebben bereikt over twee 
leden van het arbitragepanel, wordt het resterende lid gekozen uit de 
natuurlijke personen die door de partijen zijn uitgekozen om als voor-
zitter te fungeren; 

b. wanneer de partijen overeenstemming hebben bereikt over één lid 
van het arbitragepanel, wordt één van de overige leden gekozen uit de 
natuurlijke personen die door de klagende partij zijn voorgesteld, en één 
uit de personen die door de partij waartegen de klacht gericht is, zijn 
voorgesteld. 

5. De voorzitter van het Handelscomité of diens vertegenwoordiger 
wijst binnen vijf dagen na het in lid 3 bedoelde verzoek de scheidsrech-
ters aan. Een vertegenwoordiger van elk van beide partijen is gerechtigd 
bij de selectie aanwezig te zijn. 
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6. De datum van instelling van het arbitragepanel is die waarop de 
selectieprocedure is voltooid. 

7. Indien een of meer van de in artikel 323 van deze overeenkomst 
bedoelde lijsten niet beschikbaar zijn wanneer een verzoek als bedoeld 
in lid 3 van dit artikel wordt ingediend, worden de drie scheidsrechters 
door loting aangewezen uit de personen die door een van de partijen of 
door beide partijen formeel zijn voorgesteld 

8. Met betrekking tot een geschil in het kader van hoofdstuk 11 (Han-
delsgerelateerde energie) van titel IV van deze overeenkomst dat door 
een van de partijen urgent wordt geacht wegens een volledige of gedeel-
telijke onderbreking van vervoer van aardgas, olie of elektriciteit of een 
dreiging van een dergelijke onderbreking, tussen Oekraïne en de EU-
partij, is lid 3 van dit artikel van toepassing zonder dat een beroep op 
lid 2 van dit artikel kan worden gedaan, en bedraagt de in lid 5 van dit 
artikel bedoelde periode twee dagen. 

Artikel 308

Tussentijds panelverslag

1. Het arbitragepanel legt binnen 90 dagen na zijn instelling een tus-
sentijds verslag aan de partijen voor, dat de resultaten van het feitenon-
derzoek, de toepasbaarheid van de desbetreffende bepalingen, alsmede 
de beweeggronden die aan de conclusies en aanbevelingen van het panel 
ten grondslag liggen, vermeldt. Wanneer het van oordeel is dat deze ter-
mijn niet kan worden gehaald, stelt de voorzitter van het arbitragepanel 
de partijen en het Handelscomité hiervan schriftelijk in kennis, met 
opgave van de redenen voor de vertraging en de datum waarop het panel 
zijn tussentijds verslag denkt te kunnen overleggen. In geen geval mag 
het tussentijds verslag later dan 120 dagen na de instelling van het arbi-
tragepanel worden uitgebracht. 

2. De partijen kunnen binnen 14 dagen nadat het tussentijds verslag 
is uitgebracht het arbitragepanel schriftelijk verzoeken bepaalde aspec-
ten van dat verslag te heroverwegen. 

3. In dringende gevallen, zoals wanneer de zaak betrekking heeft op 
bederfelijke waren of seizoensgebonden goederen, stelt het arbitragepa-
nel alles in het werk om zijn tussentijds verslag te overleggen en kun-
nen de partijen het arbitragepanel schriftelijk verzoeken bepaalde aspec-
ten van het tussentijds verslag te heroverwegen binnen de helft van de 
in de leden 1 en 2 van dit artikel genoemde termijnen. 

4. Met betrekking tot een geschil in het kader van hoofdstuk 11 (Han-
delsgerelateerde energie) van titel IV van deze overeenkomst dat door 
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een van de partijen urgent wordt geacht wegens een volledige of gedeel-
telijke onderbreking van het vervoer van aardgas, olie of elektriciteit of 
een dreiging van een dergelijke onderbreking, tussen Oekraïne en de 
EU-partij, wordt het tussentijdse verslag na 20 dagen uitgebracht en 
worden verzoeken ingevolge lid 2 gedaan binnen vijf dagen na uitbren-
ging van het verslag. Het arbitragepanel kan ook besluiten het tussen-
tijdse rapport niet uit te brengen. 

5. Het arbitragepanel kan het tussentijds verslag naar aanleiding van 
schriftelijk commentaar van de partijen wijzigen, en wanneer het dat zin-
vol acht, de zaak nader onderzoeken. In de definitieve uitspraak van het 
arbitragepanel wordt ingegaan op de in de tussentijdse fase naar voren 
gebrachte argumenten. 

Artikel 309

Verzoening in geval van urgente energiegeschillen

1. Met betrekking tot een geschil in het kader van hoofdstuk 11 (Han-
delsgerelateerde energie) van titel IV van deze overeenkomst dat door 
een van de partijen urgent wordt geacht wegens een volledige of gedeel-
telijke onderbreking van vervoer van aardgas, olie of elektriciteit of een 
dreiging van een dergelijke onderbreking, tussen Oekraïne en de EU-
partij, kan elke partij de voorzitter van het panel verzoeken als verzoe-
ner op te treden met betrekking tot aangelegenheden in verband met het 
geschil, door een verzoek tot het panel te richten. 

2. De verzoener tracht overeenstemming te bereiken over een oplos-
sing van het geschil of over een procedure om een dergelijke oplossing 
tot stand te brengen. Indien de verzoener niet binnen 15 dagen na zijn 
benoeming een dergelijke overeenstemming bereikt, beveelt hij een 
oplossing van het geschil of een procedure om tot een dergelijke oplos-
sing te komen, aan en bepaalt hij welke voorwaarden in acht moeten 
worden genomen vanaf een bepaalde datum totdat het geschil tot een 
oplossing is gebracht. 

3. De partijen en de onder hun zeggenschap of jurisdictie vallende 
entiteiten eerbiedigen de ingevolge lid 2 van dit artikel gedane aanbeve-
lingen inzake de voorwaarden gedurende drie maanden na het besluit 
van de verzoener of totdat het geschil tot een oplossing is gekomen 
indien dit op een eerdere datum is geschied. 

4. De verzoener eerbiedigt de gedragscode voor scheidsrechters. 
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Artikel 310

Uitspraak van het arbitragepanel

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

2. In dringende gevallen, zoals wanneer de zaak betrekking heeft op 
bederfelijke waren of seizoensgebonden goederen, stelt het arbitragepa-
nel alles in het werk om binnen 60 dagen na zijn instelling uitspraak te 
doen. De uitspraak mag in geen geval later dan 75 dagen na de instel-
ling worden gedaan. Het arbitragepanel kan binnen 10 dagen na zijn 
instelling een voorlopige uitspraak doen over de vraag of het een zaak 
dringend acht. 

3. Met betrekking tot een geschil in het kader van hoofdstuk 11 (Han-
delsgerelateerde energie) van titel IV van deze overeenkomst dat door 
een van de partijen urgent wordt geacht wegens een volledige of gedeel-
telijke onderbreking van het vervoer van aardgas, olie of elektriciteit of 
een dreiging van een dergelijke onderbreking, tussen Oekraïne en de 
EU-partij, geeft het arbitragepanel binnen 40 dagen na zijn oprichting 
kennis van zijn uitspraak. 

AFDELING 2 

NALEVING

Artikel 311

Naleving van de uitspraak van het arbitragepanel

Elk van beide partijen neemt de nodige maatregelen om de uitspraak 
van het arbitragepanel te goeder trouw na te leven; zij streven ernaar 
overeenstemming te bereiken over de termijn waarbinnen zij de uit-
spraak zullen naleven.
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Artikel 312

Redelijke termijn voor naleving

1. Uiterlijk 30 dagen na de kennisgeving van de uitspraak van het 
arbitragepanel aan de partijen stelt de partij waartegen de klacht gericht 
is de klagende partij en het Handelscomité in kennis van de tijd die zij 
nodig denkt te hebben om de uitspraak na te leven, hierna „redelijke ter-
mijn” genoemd. 

2. Indien de partijen het niet eens worden over de redelijke termijn 
voor naleving van de uitspraak van het arbitragepanel, kan de klagende 
partij het oorspronkelijke arbitragepanel binnen 20 dagen na de kennis-
geving krachtens lid 1 van dit artikel schriftelijk verzoeken om de lengte 
van de redelijke termijn vast te stellen. Dit verzoek wordt tegelijkertijd 
medegedeeld aan de andere partij en aan het Handelscomité. Het arbi-
tragepanel stelt de partijen en het Handelscomité binnen 20 dagen na de 
indiening van het verzoek in kennis van zijn besluit ter zake. 

3. Indien het oorspronkelijke arbitragepanel, of een of meer van de 
leden ervan, niet opnieuw kan (kunnen) bijeenkomen, is de procedure 
van artikel 307 van deze overeenkomst van toepassing. De termijn voor 
de kennisgeving van de uitspraak bedraagt 35 dagen na de datum van 
indiening van het in lid 2 van dit artikel bedoelde verzoek. 

4. De partij waartegen de klacht gericht is, stelt de klagende partij ten 
minste een maand voor afloop van de redelijke termijn schriftelijk in 
kennis van de vorderingen die zij maakt bij de naleving van de uitspraak 
van het arbitragepanel. 

5. De partijen kunnen de redelijke termijn in onderling overleg ver-
lengen. 

Artikel 313

Onderzoek van de maatregelen die zijn getroffen om de uitspraak van 
het arbitragepanel na te leven

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

2. Wanneer er tussen de partijen onenigheid bestaat over de vraag of 
een maatregel waarvan overeenkomstig lid 1 van dit artikel is kennisge-
geven daadwerkelijk bestaat dan wel of een dergelijke maatregel in over-
eenstemming is met de overeenkomst, kan de klagende partij het oor-
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spronkelijke arbitragepanel schriftelijk verzoeken hierover uitspraak te 
doen. In dat verzoek wordt aangegeven om welke specifieke maatregel 
het gaat en met welke bepalingen van de overeenkomst de maatregel niet 
in overeenstemming zou zijn, en dit op zodanige wijze dat de rechts-
gronden voor de klacht voldoende duidelijk worden aangegeven. Het 
arbitragepanel deelt zijn uitspraak binnen 45 dagen na de datum van 
indiening van het verzoek mede. 

3. Indien het oorspronkelijke arbitragepanel, of een of meer van de 
leden ervan, niet opnieuw kan (kunnen) bijeenkomen, is de procedure 
van artikel 307 van deze overeenkomst van toepassing. De termijn voor 
de kennisgeving van de uitspraak bedraagt 60 dagen na de datum van 
indiening van het in lid 2 van dit artikel bedoelde verzoek. 

Artikel 314

Corrigerende maatregelen in geval van urgente energiegeschillen

1. Met betrekking tot een geschil in het kader van hoofdstuk 11 (Han-
delsgerelateerde energie) van titel IV van deze overeenkomst dat door 
een van de partijen urgent wordt geacht wegens een volledige of gedeel-
telijke onderbreking van het vervoer van aardgas, olie of elektriciteit of 
een dreiging van een dergelijke onderbreking, tussen Oekraïne en de 
EU-partij, zijn de volgende bepalingen op corrigerende maatregelen van 
toepassing. 

2. In afwijking van de artikelen 311, 312 en 313 van deze overeen-
komst kan de klagende partij haar uit deze overeenkomst voortvloeiende 
verplichtingen opschorten in een mate die overeenkomt met de mate 
waarin de schending de voordelen voor de klagende partij tenietdoet of 
beperkt. De opschorting kan direct ingaan. Deze opschorting mag maxi-
maal drie maanden duren, tenzij de partij waartegen de klacht gericht is, 
niet aan het verslag van het panel heeft voldaan. 

3. Indien de partij waartegen de klacht gericht is, betwist dat zij niet 
aan haar verplichtingen heeft voldaan dan wel bezwaar maakt tegen de 
mate van opschorting, kan zij een procedure uit hoofde van artikel 315 
of artikel 316 van deze overeenkomst aanhangig maken, waarbij behan-
deling van de aangelegenheid plaatsvindt op zo kort mogelijke termijn. 
De klagende partij wordt verzocht de opschorting enkel in te trekken of 
aan te passen nadat het panel uitspraak over de aangelegenheid heeft 
gedaan, en kan de opschorting hangende de procedure handhaven. 
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Artikel 315

Tijdelijke maatregelen bij niet-naleving

1. Indien de partij waartegen de klacht gericht is niet voor afloop van 
de redelijke termijn kennisgeeft van maatregelen die zij heeft getroffen 
om de uitspraak van het arbitragepanel na te leven, of indien het arbi-
tragepanel oordeelt dat maatregelen waarvan overeenkomstig artikel 
313, lid 1, van deze overeenkomst is kennisgegeven, niet in overeen-
stemming zijn met de verplichtingen van de partij uit hoofde van de in 
artikel 304 van deze overeenkomst bedoelde bepalingen, biedt de partij 
waartegen de klacht gericht is de klagende partij, op haar verzoek, een 
tijdelijke compensatie aan. 

2. Indien de partijen geen overeenstemming over compensatie berei-
ken binnen 30 dagen na afloop van de redelijke termijn of na de in arti-
kel 313 van deze overeenkomst bedoelde uitspraak van het arbitragepa-
nel dat een maatregel die is getroffen om de uitspraak na te leven niet in 
overeenstemming is met de in artikel 304 van deze overeenkomst be-
doelde bepalingen, is de klagende partij gerechtigd om, na de partij 
waartegen de klacht gericht is en het Handelscomité hiervan in kennis 
te hebben gesteld, de verplichtingen die voortvloeien uit het hoofdstuk 
inzake de vrijhandelszone op te schorten in een mate die overeenkomst 
met de mate waarin de schending de voordelen voor de klagende partij 
tenietdoet of beperkt. De klagende partij kan de opschorting 10 dagen 
na de datum van kennisgeving op elk gewenst tijdstip laten ingaan, ten-
zij de partij waartegen de klacht gericht is, overeenkomstig lid 4 van dit 
artikel om arbitrage heeft verzocht. 

3. Wanneer de klagende partij haar verplichtingen opschort, kan zij 
ervoor kiezen haar tarieven tot het voor andere WTO-leden geldende 
niveau te verhogen voor een hoeveelheid verhandelde goederen die op 
zodanige wijze wordt vastgesteld dat deze hoeveelheid vermenigvuldigd 
met de toename van de tarieven gelijk is aan de waarde waarvoor de 
schending haar voordelen tenietdoet of beperkt. 

4. Indien de partij waartegen de klacht gericht is van oordeel is dat 
de mate van opschorting niet overeenkomt met de mate waarin de schen-
ding de voordelen voor de andere partij tenietdoet of beperkt, kan zij het 
oorspronkelijke arbitragepanel schriftelijk verzoeken hierover uitspraak 
te doen. Dit verzoek wordt voor het verstrijken van de in lid 2 van dit 
artikel bedoelde periode van 10 dagen medegedeeld aan de klagende 
partij en aan het Handelscomité. Het arbitragepanel maakt zijn uitspraak 
over de mate van opschorting van verplichtingen binnen 30 dagen na 
indiening van het verzoek aan de partijen en het Handelscomité bekend. 
De verplichtingen worden niet opgeschort voordat het arbitragepanel 
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zijn uitspraak heeft medegedeeld en de opschorting moet in overeen-
stemming zijn met de uitspraak van het arbitragepanel. 

5. Wanneer het oorspronkelijke arbitragepanel, of een of meer van de 
leden ervan, niet opnieuw kan (kunnen) bijeenkomen, is de procedure 
van artikel 307 van toepassing. In die gevallen bedraagt de termijn voor 
de kennisgeving van de uitspraak 45 dagen na de datum van indiening 
van het in lid 4 van dit artikel bedoelde verzoek. 

6. De opschorting van verplichtingen is van tijdelijke aard en wordt 
slechts toegepast totdat de maatregel waarvan is vastgesteld dat hij niet 
in overeenstemming is met de in artikel 304 van deze overeenkomst 
bedoelde bepalingen, is ingetrokken of zodanig is gewijzigd dat hij over-
eenkomstig artikel 316 met de in artikel 304 bedoelde bepalingen in 
overeenstemming is gebracht, of totdat de partijen zijn overeengekomen 
hun geschil bij te leggen. 

Artikel 316

Onderzoek van nalevingsmaatregelen getroffen na de opschorting van 
verplichtingen

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

2. Indien de partijen binnen 30 dagen na de datum van kennisgeving 
geen overeenstemming bereiken over de vraag of de maatregel waarvan 
is kennisgegeven, ertoe leidt dat de partij waartegen de klacht gericht is, 
in overeenstemming met de in artikel 304 van deze overeenkomst 
bedoelde bepalingen handelt, kan de klagende partij het arbitragepanel 
schriftelijk verzoeken hierover uitspraak te doen. De partij waartegen de 
klacht gericht is en het Handelscomité worden tegelijkertijd van dit ver-
zoek in kennis gesteld. Het arbitragepanel stelt de partijen en het Han-
delscomité binnen 45 dagen na de indiening van het verzoek in kennis 
van zijn uitspraak. Indien het arbitragepanel oordeelt dat de partij waar-
tegen de klacht gericht is, zich aan de overeenkomst heeft geconfor-
meerd, of indien de klagende partij niet binnen 45 dagen na de indiening 
van de in lid 1 van dit artikel bedoelde kennisgeving het arbitragepanel 
verzoekt om uitspraak in de zaak te doen, wordt de opschorting van ver-
plichtingen binnen 15 dagen na hetzij de uitspraak van het arbitragepa-
nel hetzij het einde van de periode van 45 dagen beëindigd. 

3. Wanneer het oorspronkelijke arbitragepanel, of een of meer van de 
leden ervan, niet opnieuw kan (kunnen) bijeenkomen, is de procedure 
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van artikel 307 van deze overeenkomst van toepassing. De termijn voor 
de kennisgeving van de uitspraak bedraagt in dat geval 60 dagen na de 
datum van indiening van het in lid 2 van dit artikel bedoelde verzoek. 

AFDELING 3 

GEMEENSCHAPPEL'KE BEPALINGEN

Artikel 317

Onderling overeengekomen oplossing

De partijen kunnen te allen tijde onderling een oplossing voor een 
onder dit hoofdstuk vallend geschil overeenkomen. Zij stellen het Han-
delscomité en de voorzitter van het arbitragepanel in voorkomend geval 
gezamenlijk in kennis van een dergelijke oplossing. Indien de oplossing 
ingevolge de desbetreffende interne procedures van een van beide par-
tijen goedkeuring vergt, verwijst de kennisgeving naar dit vereiste en 
wordt de arbitrageprocedure opgeschort. Indien een dergelijke goedkeu-
ring niet vereist is, of nadat is kennisgegeven van de afronding van die 
interne procedures, wordt de arbitrageprocedure beëindigd.

Artikel 318

Reglement van orde

1. Op de geschillenbeslechtingsprocedures in het kader van dit hoofd-
stuk is het in bijlage XXIV bij deze overeenkomst opgenomen reglement 
van orde van toepassing. 

2. Overeenkomstig het in bijlage XXIV bij deze overeenkomst opge-
nomen reglement van orde zijn de zittingen van het arbitragepanel open-
baar. 

Artikel 319

Inlichtingen en technisch advies

Het arbitragepanel kan op verzoek van een partij of op eigen initiatief 
bij alle bronnen, met inbegrip van de bij het geschil betrokken partijen, 
de inlichtingen inwinnen die het nuttig acht voor de arbitrageprocedure. 
Het arbitragepanel heeft tevens het recht deskundigen om advies te vra-
gen wanneer het dat nuttig acht. Alle op deze manier verkregen infor-
matie moet voor commentaar aan beide partijen worden voorgelegd. Op 
het grondgebied van de partijen gevestigde belanghebbende natuurlijke 
of rechtspersonen kunnen overeenkomstig het in bijlage XXIV bij deze 
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overeenkomst opgenomen reglement van orde als amicus curiae opmer-
kingen bij het arbitragepanel indienen.

Artikel 320

Interpretatieregels

Arbitragepanels leggen de in artikel 304 van deze overeenkomst 
bedoelde bepalingen uit volgens de gebruikelijke regels voor de uitleg-
ging van het internationaal publiekrecht, met inbegrip van die in het Ver-
drag van Wenen inzake het verdragenrecht van 1969. Wanneer een ver-
plichting uit hoofde van deze overeenkomst identiek is aan een 
verplichting uit hoofde van de WTO-overeenkomst, legt het arbitragepa-
nel zich vast op een interpretatie die in overeenstemming is met een 
eventuele relevante interpretatie die is vastgesteld in uitspraken van het 
Orgaan voor geschillenbeslechting van de WTO, hierna „het DSB” (Dis-
pute Settlement Body) genoemd. Uitspraken van een arbitragepanel kun-
nen de rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet 
verruimen of beperken.

Artikel 321

Besluiten en uitspraken van het arbitragepanel

1. Het arbitragepanel stelt alles in het werk om elk besluit bij consen-
sus te nemen. Wanneer het evenwel niet mogelijk is bij consensus tot 
een besluit te komen, wordt een besluit bij meerderheid van stemmen 
genomen. In geen geval worden echter afwijkende meningen van scheids-
rechters gepubliceerd. 

2. De uitspraken van het arbitragepanel zijn bindend voor de partijen 
en scheppen geen rechten of verplichtingen voor natuurlijke of rechts-
personen. De uitspraak vermeldt de resultaten van het feitenonderzoek, 
de toepasbaarheid van de desbetreffende bepalingen van de overeen-
komst, alsmede de beweeggronden die aan de conclusies en aanbevelin-
gen van het panel ten grondslag liggen. Het Handelscomité maakt de 
volledige uitspraak van het arbitragepanel openbaar, maar kan besluiten 
dat niet te doen. 

Artikel 322

Beslechting van geschillen over de aanpassing van regelgeving

1. De in dit artikel uiteengezette procedures zijn van toepassing op 
geschillen over de interpretatie en de toepassing van de bepalingen van 
deze overeenkomst inzake de aanpassing van regelgeving van hoofdstuk 
3 (Technische handelsbelemmeringen), hoofdstuk 4 (Sanitaire en fytosa-
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nitaire maatregelen), hoofdstuk 5 (Douane en handelsbevordering), 
hoofdstuk 6 (Vestiging, handel in diensten en elektronische handel), 
hoofdstuk 8 (Overheidsopdrachten) en hoofdstuk 10 (Mededinging) van 
deze overeenkomst. 

2. Voor zover een geschil vragen opwerpt over de interpretatie van 
bepalingen van de in lid van dit artikel bedoelde EU-wetgeving, zal het 
arbitragepanel zich onthouden van een uitspraak over deze vraag, en het 
Hof van Justitie van de Europese Unie verzoeken over die vraag uit-
spraak te doen. In die gevallen worden de termijnen voor het doen van 
een uitspraak door het arbitragepanel opgeschort totdat het Hof van Jus-
titie van de Europese Unie uitspraak heeft gedaan. De uitspraak van het 
Hof van Justitie van de Europese Unie is bindend voor het arbitragepa-
nel. 

AFDELING 4 

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 323

Scheidsrechters

1. Het Handelscomité stelt uiterlijk zes maanden na de inwerkingtre-
ding van deze overeenkomst een lijst op van 15 personen die bereid en 
in staat zijn om als scheidsrechter op te treden. Elk van de partijen 
draagt vijf personen voor die als scheidsrechter kunnen optreden. De 
twee partijen kiezen in onderling overleg bovendien vijf personen die 
geen onderdaan van een van de partijen zijn en die als voorzitter van het 
arbitragepanel kunnen fungeren. Het Handelscomité ziet erop toe dat de 
lijst te allen tijde uit dit aantal personen blijft bestaan. 

2. De ingevolge lid 1 van dit artikel opgestelde lijst dient voor de 
samenstelling van de arbitragepanels in overeenstemming met artikel 
307 van deze overeenkomst. Deze lijst omvat scheidsrechters met gespe-
cialiseerde kennis of ervaring op het gebied van het recht en de interna-
tionale handel. 

3. De scheidsrechters die zijn benoemd om in een arbitragepanel zit-
ting te nemen, zijn onafhankelijk, treden op persoonlijke titel op, nemen 
geen instructies aan van enige organisatie of regering, zijn niet verbon-
den aan de regering van een van de partijen en houden zich aan de in 
bijlage XXV bij deze overeenkomst vermelde gedragscode. 
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Artikel 324

Relatie tot WTO-verplichtingen

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

2. Wanneer echter een partij in verband met een specifieke maatregel 
een procedure voor geschillenbeslechting heeft ingeleid, hetzij krachtens 
artikel 306, lid 1, van deze overeenkomst, hetzij krachtens de WTO-
overeenkomst, kan deze partij in verband met dezelfde maatregel geen 
procedure voor geschillenbeslechting in het andere forum inleiden totdat 
de eerste procedure is afgesloten. Bovendien kan een partij in verband 
met een identieke verplichting uit hoofde van deze overeenkomst en de 
WTO-overeenkomst niet in beide fora een procedure inleiden. In dat 
geval kan de partij, zodra een procedure voor geschillenbeslechting is 
ingeleid, geen procedure ten aanzien van de identieke verplichting uit 
hoofde van de andere overeenkomst meer inleiden in het andere forum, 
tenzij het gekozen forum om procedurele of bevoegdheidsredenen geen 
uitspraak doet. 

3. Voor de toepassing van lid 2 worden:
a. procedures voor geschillenbeslechting krachtens de WTO-

overeenkomst geacht te zijn ingeleid wanneer een partij overeenkomstig 
artikel 6 van het Memorandum van overeenstemming inzake de regels 
en procedures betreffende de beslechting van geschillen, opgenomen in 
bijlage 2 bij de WTO-overeenkomst, hierna „het DSU” (Disputes Settle-
ment Understanding) genoemd, een verzoek om instelling van een panel 
indient, en worden zij geacht te zijn beëindigd wanneer het DSB over-
eenkomstig artikel 16 en artikel 17, lid 14, van het DSU het verslag van 
het panel, respectievelijk, in voorkomend geval, het verslag van de 
Beroepsinstantie, goedkeurt, en 

b. procedures voor geschillenbeslechting krachtens dit hoofdstuk ge-
acht te zijn ingeleid wanneer een partij overeenkomstig artikel 306, lid 
1, van deze overeenkomst een verzoek om instelling van een panel 
indient en worden zij geacht te zijn beëindigd wanneer het arbitragepa-
nel zijn uitspraak bekendmaakt aan de partijen en het Handelscomité. 

4. Geen enkele bepaling in dit hoofdstuk belet een partij de opschor-
ting van verplichtingen die is toegestaan door het DSB, ten uitvoer te 
leggen. Er kan geen beroep op de WTO-overeenkomst worden gedaan 
om een partij te beletten verplichtingen uit hoofde van dit hoofdstuk op 
te schorten. 
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Artikel 325

Termijnen

1. Alle in dit hoofdstuk vastgestelde termijnen, met inbegrip van die 
waarbinnen arbitragepanels hun uitspraken moeten bekendmaken, wor-
den gerekend in kalenderdagen waarbij de eerste dag de dag is volgende 
op die waarop de desbetreffende handeling of het desbetreffende feit 
plaatsvond. 

2. Alle in dit hoofdstuk vermelde termijnen kunnen in onderling over-
leg tussen de partijen worden verlengd. 

Artikel 326

Wijziging van het hoofdstuk

Het Handelscomité kan besluiten over te gaan tot wijziging van dit 
hoofdstuk, van het in bijlage XXIV bij deze overeenkomst bedoelde 
reglement van orde voor arbitrage en van de in bijlage XXV bij deze 
overeenkomst bedoelde gedragscode voor leden van arbitragepanels en 
bemiddelaars.

HOOFDSTUK 15

BEMIDDELINGSMECHANISME

Artikel 327

Doelstelling en toepassingsgebied

1. Het doel van dit hoofdstuk is door een alomvattende en snelle pro-
cedure met behulp van een bemiddelaar het bereiken van een wederzijds 
aanvaardbare oplossing te vergemakkelijken. 

2. Dit hoofdstuk is van toepassing op maatregelen die binnen het toe-
passingsgebied van hoofdstuk I (Nationale behandeling en markttoegang 
voor goederen) van titel IV van deze overeenkomst vallen en die de han-
del tussen de partijen ongunstig beïnvloeden. 

3. Dit hoofdstuk is niet van toepassing op maatregelen die vallen 
onder hoofdstuk 6 (Vestiging, handel in diensten en elektronische han-
del), hoofdstuk 7 (Betalings- en kapitaalverkeer), hoofdstuk 8 
(Overheidsopdrachten), hoofdstuk 9 (Intellectuele eigendom) en hoofd-
stuk 13 (Handel en duurzame ontwikkeling) van deze overeenkomst. Het 
Handelscomité kan na ampele overweging besluiten dat dit mechanisme 
op een of meer van deze sectoren van toepassing is. 
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AFDELING 1 

PROCEDURE OP GROND VAN HET BEMIDDELINGSMECHANISME

Artikel 328

Verzoek om informatie

1. Vóór de aanvang van de bemiddelingsprocedure kan een partij te 
allen tijde om informatie verzoeken over een maatregel die de handel of 
investeringen tussen de partijen ongunstig beïnvloedt. De partij waaraan 
een dergelijk verzoek wordt gedaan, verstrekt binnen 20 dagen na de 
datum van ontvangst van het verzoek een antwoord dat haar opmerkin-
gen over de informatie in het verzoek bevat. Voor zover mogelijk wordt 
het verzoek schriftelijk gedaan en het antwoord schriftelijk gegeven. 

2. Wanneer de antwoordende partij van mening is dat een antwoord 
binnen 20 dagen niet haalbaar is, stelt zij de verzoekende partij op de 
hoogte van de redenen voor de vertraging, en geeft zij haar een schat-
ting van de kortst mogelijke termijn waarbinnen zij zal kunnen antwoor-
den. 

Artikel 329

Inleiding van de procedure

1. Een partij kan te allen tijde verzoeken dat de andere partij deel-
neemt aan een bemiddelingsprocedure. Een dergelijk verzoek wordt aan 
de andere partij schriftelijk gedaan. Het bevat voldoende details om de 
zorgen van de verzoekende partij daarin duidelijk tot uitdrukking te laten 
komen en:

a. geeft aan om welke specifieke maatregel het gaat; 
b. geeft aan wat volgens de verzoekende partij de negatieve gevolgen 

van de maatregel op de handel of de investeringen tussen de partijen zijn 
of zullen zijn, en 

c. legt uit wat volgens de verzoekende partij het verband tussen die 
gevolgen en de maatregel is. 

2. De partij waaraan een dergelijk verzoek wordt gericht, neemt dit 
verzoek in welwillende overweging, en binnen 10 dagen na ontvangst 
ervan willigt zij het schriftelijk in of wijst zij het schriftelijk af. 

217 160



Artikel 330

Selectie van de bemiddelaar

1. Na instelling van de bemiddelingsprocedure streven de partijen 
ernaar uiterlijk 15 dagen na de ontvangst van het antwoord op het ver-
zoek overeenstemming over een bemiddelaar te bereiken. 

2. Indien de partijen binnen het aangegeven tijdpad geen overeen-
stemming ter zake kunnen bereiken, kan een van hen de voorzitter van 
het Handelscomité of diens vertegenwoordiger verzoeken een bemidde-
laar uit de in overeenstemming met artikel 323 van deze overeenkomst 
opgestelde lijst door loting aan te wijzen. Vertegenwoordigers van beide 
partijen bij het geschil worden tijdig uitgenodigd om bij de loting aan-
wezig te zijn. In elk geval vindt de loting plaats in tegenwoordigheid van 
de partij/de partijen die daarbij aanwezig zijn. 

3. De voorzitter van het Handelscomité of diens vertegenwoordiger 
wijst binnen vijf dagen na het in lid 2 bedoelde verzoek van een van de 
partijen de bemiddelaar aan. 

4. Indien de in artikel 323 van deze overeenkomst bedoelde lijst niet 
beschikbaar is wanneer een verzoek als bedoeld in lid 2 van dit artikel 
wordt ingediend, wordt de bemiddelaar door loting aangewezen uit de 
personen die door een van de partijen of door beide partijen formeel zijn 
voorgesteld 

5. De partijen kunnen overeenkomen dat de bemiddelaar een onder-
daan van een van de partijen moet zijn. 

6. De bemiddelaar is de partijen op onpartijdige en transparante wijze 
behulpzaam bij het scheppen van duidelijkheid over de maatregel en de 
mogelijke gevolgen ervan voor de handel, en bij het bereiken van een 
onderling overeengekomen oplossing. De gedragscode van bijlage XXV 
is van toepassing op de bemiddelaars, zoals in die code is bepaald. De 
voorschriften 3 tot en met 7 (kennisgevingen) en 41 tot en met 46 (ver-
taling en berekening van termijnen) van het in bijlage XXIV bij deze 
overeenkomst bedoelde reglement van orde zijn van overeenkomstige 
toepassing. 

Artikel 331

Regels van de bemiddelingsprocedure

1. Binnen 10 dagen na de aanstelling van de bemiddelaar legt de par-
tij die de bemiddelingsprocedure heeft ingeleid, schriftelijk een gedetail-
leerde beschrijving van het probleem voor aan de bemiddelaar en de 
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andere partij, in het bijzonder van de werking van de maatregel in kwes-
tie en de effecten daarvan op de handel. Binnen 20 dagen na de datum 
van indiening van deze uiteenzetting kan de andere partij schriftelijk 
opmerkingen over de beschrijving van het probleem indienen. Elke par-
tij kan in haar beschrijving of commentaar alle informatie opnemen die 
zij van belang acht. 

2. De bemiddelaar kan besluiten wat de meest geëigende wijze is om 
duidelijkheid te scheppen over de maatregel en de mogelijke gevolgen 
ervan voor de handel. De bemiddelaar kan met name vergaderingen tus-
sen de partijen organiseren, met hen gezamenlijk of afzonderlijk over-
leggen, verzoeken om bijstand van of overleg met relevante deskundi-
gen en belanghebbenden alsmede aanvullende ondersteuning bieden 
waarom de partijen hebben verzocht. Alvorens om bijstand van of over-
leg met relevante deskundigen of belanghebbenden te verzoeken, over-
legt de bemiddelaar met de partijen. 

3. De bemiddelaar kan advies aanbieden en een oplossing voorleggen 
aan de partijen, die de voorgestelde oplossing kunnen aanvaarden of 
afwijzen dan wel het over een andere oplossing eens kunnen worden. De 
bemiddelaar geeft echter geen advies en maakt evenmin opmerkingen 
over de consistentie van de maatregel in kwestie met deze overeen-
komst. 

4. De procedure vindt plaats op het grondgebied van de partij waar-
aan het verzoek is gericht, of in onderling overleg op een andere locatie 
of met andere middelen. 

5. De partijen trachten binnen 60 dagen na de aanwijzing van een 
bemiddelaar een onderling overeengekomen oplossing te vinden. Han-
gende een definitief akkoord kunnen de partijen eventuele tussentijdse 
oplossingen overwegen, met name wanneer de maatregel betrekking 
heeft op aan bederf onderhevige goederen. 

6. De oplossing kan worden vastgelegd door middel van een besluit 
van het Handelscomité. Elk van beide partijen kan een dergelijke oplos-
sing afhankelijk maken van de voltooiing van de nodige interne proce-
dures. Onderling overeengekomen oplossingen worden openbaar ge-
maakt. De openbaar gemaakte versie mag geen informatie bevatten die 
door een partij als vertrouwelijk is aangemerkt. 

7. De procedure wordt beëindigd:
a. door goedkeuring van een onderling overeengekomen oplossing, 

op de datum van goedkeuring; 
b. door een schriftelijke verklaring van de bemiddelaar, na overleg 

met de partijen, dat verdere bemiddelingsinspanningen geen nut hebben; 
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c. door een schriftelijke verklaring van een partij nadat mogelijke 
onderling overeengekomen oplossingen in de bemiddelingsprocedure 
zijn onderzocht en adviezen en voorgestelde oplossingen van de bemid-
delaar in overweging zijn genomen, of 

d. in elk stadium van de procedure, wanneer de partijen in onderlinge 
overeenstemming daartoe besluiten. 

AFDELING 2 

TENUITVOERLEGGING

Artikel 332

Tenuitvoerlegging van een onderling overeengekomen oplossing

1. Wanneer de partijen overeenstemming over een oplossing hebben 
bereikt, neemt elk van beide partijen de maatregelen die nodig zijn om 
de onderling overeengekomen oplossing binnen de overeengekomen ter-
mijnen ten uitvoer te leggen. 

2. De tenuitvoerleggende partij stelt de andere partij schriftelijk in 
kennis van ter uitvoering van de onderling overeengekomen oplossing 
gedane stappen of genomen maatregelen. 

3. Op verzoek van de partijen verstrekt de bemiddelaar de partijen 
een schriftelijk ontwerp van een feitenverslag, dat een korte samenvat-
ting bevat van

a. de maatregel in kwestie waarop de procedure betrekking heeft; 
b. de gevolgde procedure, en 
c. in voorkomend geval, de onderling overeengekomen oplossing 

waartoe die procedure uiteindelijk heeft geleid, met inbegrip van even-
tuele tijdelijke oplossingen. 

De bemiddelaar biedt de partijen 15 dagen gelegenheid om hun 
opmerkingen over het ontwerpverslag in te dienen. Na bestudering van 
de binnen die termijn ingediende opmerkingen dient de bemiddelaar bin-
nen 15 dagen schriftelijk een definitief feitenverslag in bij de partijen. 
Het feitenverslag omvat geen interpretatie van deze overeenkomst. 
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AFDELING 3 

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 333

Verhouding tot beslechting van geschillen

1. De procedure in het kader van dit bemiddelingsmechanisme is niet 
bedoeld om als basis voor geschillenbeslechtingsprocedures in het kader 
van deze of een andere overeenkomst te dienen. Wat bewijsmateriaal in 
geschillenbeslechtingsprocedures betreft, beroept een partij zich niet op 
de volgende zaken, noch voert zij deze als bewijsmateriaal aan, en zal 
een panel evenmin rekening houden met:

a. door de andere partij in de bemiddelingsprocedure ingenomen 
standpunten; 

b. het feit dat de andere partij zich bereid heeft verklaard een oplos-
sing voor de maatregel bij wege van bemiddeling te aanvaarden, of 

c. door de bemiddelaar gedane voorstellen of gegeven adviezen. 

2. Het bemiddelingsmechanisme laat de rechten en verplichtingen 
van de partijen op grond van de bepalingen inzake de beslechting van 
geschillen onverlet. 

3. Tenzij de partijen ander overeenkomen en onverminderd artikel 
331, lid 6, van deze overeenkomst zijn alle stappen van de procedure, 
adviezen of voorgestelde oplossingen daaronder begrepen, vertrouwe-
lijk. Elk van beide partijen mag echter openbaar maken dat bemiddeling 
plaatsvindt. 

Artikel 334

Termijnen

De bij deze procedures betrokken partijen kunnen in onderling over-
leg alle in dit hoofdstuk vermelde termijnen wijzigen.

Artikel 335

Kosten

1. Elke partij draagt haar eigen kosten die voortvloeien uit deelname 
aan de bemiddelingsprocedure. 

2. De partijen dragen de kosten voor organisatorische aangelegenhe-
den, met inbegrip van de beloning en de kosten van de bemiddelaar, 
eventuele assistenten van de bemiddelaar en voor zover de partijen het 
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niet eens worden over een gemeenschappelijke taal, de vertaalkosten, 
gezamenlijk en elk voor een gelijk deel. De beloning van de bemidde-
laar zal in overeenstemming zijn met de beloning die is voorzien voor 
de voorzitter van een arbitragepanel als bedoeld in punt 8 van bijlage 
XXIV bij deze overeenkomst. 

Artikel 336

Herziening

Vijf jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst treden de par-
tijen met elkaar in overleg over de eventuele noodzaak tot wijziging van 
het bemiddelingsmechanisme tegen de achtergrond van de opgedane 
ervaringen en de ontwikkeling van een dienovereenkomstig mechanisme 
in de WTO.

TITEL V

ECONOMISCHE EN SECTORALE SAMENWERKING

HOOFDSTUK 1

SAMENWERKING INZAKE ENERGIE, MET INBEGRIP VAN KERNENERGIE

Artikel 337

1. De partijen komen overeen hun huidige samenwerking inzake 
energie voort te zetten en te intensiveren met het oog op vergroting van 
de energiezekerheid, het concurrentievermogen en de duurzaamheid, wat 
een cruciale voorwaarde is voor het stimuleren van economische groei 
en het toewerken naar marktintegratie, onder meer door geleidelijke aan-
passing van de wetgeving in de energiesector en participatie in regionale 
samenwerking op energiegebied. Bij de samenwerking op regelgevings-
gebied wordt rekening gehouden met de desbetreffende verplichtingen 
tot openbare dienstverlening, onder meer door maatregelen om afnemers 
te informeren over en te beschermen tegen oneerlijke handelspraktijken, 
en met de noodzaak om de toegang tot betaalbare energie te waarborgen 
voor de consumenten, ook voor de kwetsbaarste burgers. 

2. Deze samenwerking wordt gebaseerd op een breed partnerschap en 
wordt geleid door de beginselen van wederzijds belang, wederkerigheid, 
transparantie en voorspelbaarheid, in overeenstemming met de markt-
economie, het verdrag inzake het Energiehandvest van 1994, het memo-
randum van overeenstemming inzake samenwerking op het gebied van 
energie en andere multilaterale en aanverwante bilaterale overeenkom-
sten. 
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Artikel 338

De onderlinge samenwerking bestrijkt onder meer de volgende 
gebieden:

a. tenuitvoerlegging van energiestrategieën en energiebeleid en 
ontwikkeling/uitwerking van prognoses en scenario’s; verbetering van 
het statistische registratiesysteem in de energiesector op basis van pas-
sende uitwisseling van informatie over energiebalansen en energiestro-
men, overeenkomstig de internationale praktijk, en ontwikkeling van 
infrastructuur; 

b. instelling van effectieve mechanismen om potentiële crisissituaties 
op energiegebied op te vangen in een geest van solidariteit; 

c. modernisering en verbetering van de bestaande energie-
infrastructuur van gemeenschappelijk belang, met inbegrip van de capa-
citeit voor energieopwekking en de integriteit, veiligheid en zekerheid 
van de energienetwerken en de geleidelijke integratie van het Oekraïense 
elektriciteitsnet in het Europese elektriciteitsnetwerk, alsmede het volle-
dige herstel van de infrastructuur voor energiedoorvoer, de installatie 
van grensoverschrijdende meetsystemen aan de buitengrenzen van Oe-
kraïne en de aanleg van nieuwe energie-infrastructuur van gemeenschap-
pelijk belang ter diversificatie van energiebronnen, energieleveranciers 
en energietransportroutes en -methoden op economisch verantwoorde 
milieuveilige wijze; 

d. ontwikkeling, door middel van hervorming van de regelgeving, 
van competitieve, transparante en niet-discriminerende energiemarkten 
overeenkomstig de voorschriften en normen van de EU; 

e. samenwerking in het kader van het verdrag tot oprichting van de 
Energiegemeenschap van 2005; 

f. verbetering en versterking van de stabiliteit en zekerheid op de 
lange termijn van handel, doorvoer, exploratie, winning, raffinage, pro-
ductie, opslag, transport, transmissie, distributie en marketing op ener-
giegebied, of de verkoop van energiematerialen en -producten op weder-
zijds voordelige en niet-discriminerende basis, overeenkomstig de 
internationale voorschriften en met name het verdrag inzake het Ener-
giehandvest van 1994, de WTO-overeenkomst en onderhavige overeen-
komst; 

g. vooruitgang naar een aantrekkelijk en stabiel investeringsklimaat 
door aanpak van de institutionele, wettelijke, fiscale en andere voorwaar-
den en door aanmoediging van wederzijdse investeringen op niet-
discriminerende basis in de energiesector; 
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h. efficiënte samenwerking met de Europese Investeringsbank (EIB), 
de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO) en 
andere internationale financiële organisaties en instrumenten, ter onder-
steuning van de samenwerking tussen de partijen op energiegebied; 

i. bevordering van energie-efficiëntie en energiebesparing, onder meer 
door invoering van beleid en wet- en regelgevingskaders inzake energie-
efficiëntie, met als doel in overeenstemming met de EU-normen belang-
rijke verbeteringen tot stand te brengen ten aanzien van onder meer effi-
ciënte opwekking, productie en distributie en efficiënt vervoer en gebruik 
van energie, op een wijze die verenigbaar is met de werking van markt-
mechanismen, alsmede efficiënt energiegebruik voor apparatuur en ver-
lichting en in gebouwen; 

j. ontwikkeling en ondersteuning van hernieuwbare energie op eco-
nomisch verantwoorde en milieuveilige wijze, en van alternatieve brand-
stoffen, waaronder duurzame biobrandstofproductie, alsmede samenwer-
king inzake regelgeving, certificatie en normalisatie en technologische 
en commerciële ontwikkeling; 

k. stimulering van het mechanisme voor gezamenlijke uitvoering in 
het kader van het Kyoto-protocol van 1997 bij het Raamverdrag inzake 
klimaatverandering van de VN ter vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen door energie-efficiëntie en projecten voor hernieuwbare 
energie; 

l. samenwerking inzake wetenschap en technologie en uitwisseling 
van informatie ten behoeve van de ontwikkeling en verbetering van 
technologieën voor de productie, het vervoer, de levering en het eindge-
bruik van energie, met bijzondere aandacht voor energie-efficiënte en 
milieuvriendelijke technologieën, waaronder CO2-afvang en -opslag en 
efficiënte, schone steenkooltechnologieën, zulks in overeenstemming 
met de gebruikelijke beginselen zoals die onder meer zijn vervat in de 
overeenkomst voor samenwerking op wetenschappelijk en technologisch 
gebied tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne; 

m. samenwerking in het kader van de Europese en internationale 
normalisatie-instanties op het gebied van energie. 

Artikel 339

De partijen wisselen informatie en ervaring uit en verlenen passende 
steun aan het proces van hervorming van de regelgeving, waaronder de 
herstructurering van de steenkoolsector (magerkool, cokeskool en bruin-
kool) om het concurrentievermogen ervan te versterken, de veiligheid 
van de mijnen en de gezondheid en veiligheid op het werk te vergroten 
en de milieu-impact ervan te verminderen, waarbij rekening wordt ge-
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houden met de regionale en sociale gevolgen. Ter vergroting van de effi-
ciëntie, het concurrentievermogen en de duurzaamheid dient het proces 
van herstructurering de gehele steenkoolwaardeketen te bestrijken, dat 
wil zeggen van de exploratie, via de productie en de verwerking, tot de 
conversie en de behandeling van residuen van steenkoolverwerking en 
-verbranding. Deze aanpak omvat tevens de terugwinning en het gebruik 
van de methaanuitstoot van steenkoolmijnen, alsook van die van de olie- 
en gaswinning, stortplaatsen en de landbouwsector, zoals onder andere 
aangegeven in het mondiale methaaninitiatief, waarbij de partijen part-
ners zijn.

Artikel 340

De partijen stellen een mechanisme voor vroegtijdige waarschuwing 
in, zoals bedoeld in bijlage XXVI bij hoofdstuk 1 (Samenwerking inzake 
energie, met inbegrip van kernenergie) van titel V (Economische en sec-
torale samenwerking) van deze overeenkomst.

Artikel 341

De geleidelijke aanpassing geschiedt overeenkomstig een tijdschema 
als bedoeld in bijlage XXVII bij deze overeenkomst.

Artikel 342

1. Met inachtneming van de respectieve bevoegdheden van de Euro-
pese Unie en haar lidstaten dan wel de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie en haar lidstaten vindt de samenwerking in de civiele 
kernenergiesector plaats via de tenuitvoerlegging van specifieke tussen 
de partijen gesloten of te sluiten overeenkomsten, overeenkomstig de 
wettelijke procedures van elke partij. 

2. Deze samenwerking is gericht op een hoog niveau van nucleaire 
veiligheid en een schoon en vreedzaam gebruik van kernenergie, en 
bestrijkt alle civiele kernenergieactiviteiten en alle stadia van de splijt-
stofcyclus, waaronder de productie van en de handel in nucleaire mate-
rialen, de veiligheids- en beveiligingsaspecten van kernenergie en ram-
penparaatheid, alsmede vraagstukken met betrekking tot gezondheid en 
milieu, en non-proliferatie. De samenwerking in deze context omvat 
tevens de verdere ontwikkeling van beleid en van wet- en regelgevings-
kaders op basis van de wetgeving en de praktijk in de EU alsmede de 
normen van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA). 
De partijen bevorderen het wetenschappelijk onderzoek op het gebied 
van nucleaire veiligheid en beveiliging, onder meer door gezamenlijke 
activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, en de oplei-
ding en mobiliteit van wetenschappers. 
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3. De samenwerking heeft betrekking op de problemen die zijn gere-
zen door de ramp bij Tsjernobyl, alsook de ontmanteling van de kern-
centrale van Tsjernobyl, en met name:

a. het Shelter Implementation Plan (SIP), dat inhoudt dat de vernie-
tigde eenheid 4 (het inkapselingsobject) wordt omgevormd tot een sys-
teem dat veilig is voor het milieu; 

b. het beheer van bestraalde splijtstof; 
c. de ontsmetting van besmette gebieden; 
d. het beheer van radioactief afval; 
e. de monitoring van het milieu; 
f. andere wederzijds overeen te komen gebieden, zoals de medische, 

wetenschappelijke, economische, sociale, administratieve en regelge-
vingsaspecten van de inspanningen om de gevolgen van de ramp te redu-
ceren. 

HOOFDSTUK 2

MACRO-ECONOMISCHE SAMENWERKING

Artikel 343

De Europese Unie en Oekraïne vergemakkelijken het proces van eco-
nomische hervormingen door middel van samenwerking die beoogt het 
inzicht in de basiselementen van hun respectieve economieën en het for-
muleren en uitvoeren van economisch beleid in een markteconomie te 
verbeteren. Oekraïne streeft ernaar een goed functionerende markteco-
nomie tot stand te brengen en zijn beleid geleidelijk aan te passen aan 
het beleid van de Europese Unie, overeenkomstig de leidende beginse-
len van macro-economische stabiliteit, gezonde overheidsfinanciën en 
een houdbare betalingsbalans.

Artikel 344

Om de in artikel 343 van deze overeenkomst vermelde doelstellingen 
te bereiken werken de partijen werken samen op de volgende terreinen:

a. uitwisseling van informatie over macro-economische prestaties en 
vooruitzichten en over ontwikkelingsstrategieën; 

b. gezamenlijke analyse van economische kwesties van wederzijds 
belang, met inbegrip van economische beleidsmaatregelen en instrumen-
ten voor de tenuitvoerlegging daarvan, zoals methoden voor het opstel-
len van economische prognoses en strategische beleidsdocumenten, ten-
einde de beleidsvorming in Oekraïne te versterken overeenkomstig de 
beginselen en de praktijk van de Europese Unie; 

c. uitwisseling van macro-economische deskundigheid; 
d. uitwisseling van informatie over de beginselen en de werking van 

de Europese Economische en Monetaire Unie (EMU). 
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Artikel 345

Er vindt een regelmatige dialoog plaats over de vraagstukken die val-
len onder hoofdstuk 2 van titel V (Economische en sectorale samenwer-
king) van deze overeenkomst.

HOOFDSTUK 3

BEHEER VAN DE OVERHEIDSFINANCIËN: BEGROTINGSBELEID, INTERNE 
CONTROLE EN EXTERNE AUDIT

Artikel 346

De samenwerking inzake het beheer van de overheidsfinanciën is 
gericht op de ontwikkeling van begrotingsbeleid en solide systemen voor 
interne controle van de overheidsfinanciën en externe audit die op inter-
nationale normen zijn gebaseerd en verenigbaar zijn met de fundamen-
tele beginselen van verantwoording, transparantie, spaarzaamheid, doel-
matigheid en doeltreffendheid.

Artikel 347

De partijen wisselen informatie, ervaring en goede praktijken uit en 
nemen andere maatregelen voor met name het volgende:

1. Op het gebied van het begrotingsbeleid:
a. ontwikkeling van een systeem voor begrotingsprognose en 

-planning op de middellange termijn; 
b. verbetering van programmagerichte benaderingen in het kader 

van het begrotingsproces en analyse van doelmatigheid en doeltref-
fendheid van de uitvoering van begrotingsprogramma’s; 

c. verbetering van de uitwisseling van informatie en ervaringen 
inzake de planning en uitvoering van de begroting en inzake de over-
heidsschuld. 
2. Op het gebied van externe audit:

– tenuitvoerlegging van de normen en methoden van de Interna-
tionale Organisatie van Hoge Controle-instanties (INTOSAI) en uit-
wisseling van de beste praktijken van de EU inzake externe controle 
en audit van de overheidsfinanciën, met bijzondere aandacht voor de 
onafhankelijkheid van de betrokken instanties van de partijen; 
3. Op het gebied van interne controle van de overheidsfinanciën:

verdere ontwikkeling van het stelsel voor interne controle van de 
overheidsfinanciën door harmonisatie met de internationaal overeenge-
komen normen (Institute of Internal Auditors (IIA), Internationale Fede-
ratie van Accountants (IFAC), INTOSAI) en methoden, alsmede de beste 
praktijken van de EU voor interne controle en audit bij overheidsinstel-
lingen; 

4. Op het gebied van fraudebestrijding:
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verbetering van de methoden voor de bestrijding en voorkoming 
van fraude en corruptie op de gebieden die vallen onder hoofdstuk 3 van 
titel V (Economische en sectorale samenwerking) van deze overeen-
komst, met inbegrip van samenwerking tussen relevante bestuursinstan-
ties. 

Artikel 348

Er vindt een regelmatige dialoog plaats over de vraagstukken die val-
len onder hoofdstuk 3 van titel V (Economische en sectorale samenwer-
king) van deze overeenkomst.

HOOFDSTUK 4

BELASTINGEN

Artikel 349

De partijen werken samen ter versterking van goed bestuur op fiscaal 
gebied, teneinde de economische betrekkingen, handel, investeringen en 
eerlijke concurrentie verder te verbeteren.

Artikel 350

Ten aanzien van artikel 349 van deze overeenkomst erkennen de par-
tijen de beginselen van goed bestuur op fiscaal gebied, dat wil zeggen 
de beginselen van transparantie, uitwisseling van informatie en eerlijke 
belastingconcurrentie, zoals de lidstaten die op EU-niveau onderschrij-
ven, en verbinden de partijen zich tot tenuitvoerlegging van deze begin-
selen. De partijen streven daartoe naar betere internationale samenwer-
king op fiscaal gebied, vergemakkelijking van het innen van legitieme 
belastingen en het opzetten van maatregelen voor de doelmatige uitvoe-
ring van deze beginselen, zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden 
van de Europese Unie en de lidstaten.

Artikel 351

De partijen intensiveren en versterken tevens hun samenwerking tot 
verbetering en ontwikkeling van het Oekraïense belastingstelsel en de 
Oekraïense belastingdienst, met inbegrip van verbetering van de capaci-
teit voor belastinginning en -controle, waarbij zij specifieke aandacht 
schenken aan de procedures voor de terugbetaling van belasting over de 
toegevoegde waarde (btw), teneinde de opeenhoping van achterstallen te 
vermijden, doeltreffende belastinginning te verzekeren en de strijd tegen 
belastingfraude en belastingontwijking te versterken. De partijen streven 
ernaar beter samen te werken en ervaringen uit te wisselen ter bestrij-
ding van belastingfraude, in het bijzonder carrouselfraude.
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Artikel 352

De partijen ontwikkelen hun samenwerking en harmoniseren hun 
beleid om fraude met en smokkel van accijnsproducten te voorkomen en 
te bestrijden. Deze samenwerking omvat onder meer de geleidelijke 
onderlinge aanpassing van de accijnstarieven voor tabaksproducten, 
waarbij zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met de beperkingen 
die de regionale context met zich meebrengt, onder meer door middel 
van een dialoog op regionaal niveau en in overeenstemming met het 
kaderverdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie inzake tabaksont-
moediging van 2003. De partijen zullen hiertoe streven naar versterking 
van hun samenwerking in regionaal verband.

Artikel 353

De geleidelijke aanpassing aan de belastingstructuur zoals deze is 
neergelegd in het acquis van de EU zal plaatsvinden zoals uiteengezet 
in bijlage XXVIII bij deze overeenkomst.

Artikel 354

Er vindt een regelmatige dialoog plaats over de vraagstukken die val-
len onder hoofdstuk 4 van titel V (Economische en sectorale samenwer-
king) van deze overeenkomst.

HOOFDSTUK 5

STATISTIEK

Artikel 355

De partijen ontwikkelen en versterken hun samenwerking inzake sta-
tistische aangelegenheden, en dragen zo bij tot hun langetermijndoelstel-
ling om tijdig internationaal vergelijkbare en betrouwbare statistische 
gegevens te verstrekken. Hun verwachting is dat een duurzaam, efficiënt 
en professioneel onafhankelijk nationaal statistisch stelsel informatie 
oplevert die relevant is voor burgers, bedrijven en besluitvormers in 
Oekraïne en in de EU en hen in staat stelt gefundeerde besluiten te 
nemen. Het nationale statistische stelsel dient de grondbeginselen van de 
officiële statistiek van de Verenigde Naties te respecteren en rekening te 
houden met het acquis van de EU op statistisch gebied, waaronder de 
Praktijkcode Europese statistieken, teneinde het nationale statistische 
stelsel met de Europese normen te harmoniseren. Het acquis op statis-
tisch gebied is opgenomen in het jaarlijks bijgewerkte compendium voor 
de statistiek, dat door de partijen als bijlage bij deze overeenkomst (bij-
lage XXIX) wordt beschouwd.
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Artikel 356

De samenwerking is gericht op:
a. verdere versterking van de capaciteit van het nationale statistische 

stelsel, met nadruk op een solide rechtsgrondslag, een geschikt beleid 
voor de verspreiding van gegevens en metagegevens, en gebruikers-
vriendelijkheid; 

b. geleidelijke aanpassing van het Oekraïense statistische stelsel aan 
het Europees statistisch systeem; 

c. verfijning van de gegevensverstrekking aan de EU, rekening hou-
dend met de toepassing van de relevante internationale en Europese 
methodes, waaronder statistische indelingen; 

d. verbetering van de professionele capaciteit en de beheerscapaciteit 
van de medewerkers van het nationale bureau voor de statistiek, om de 
toepassing van de statistieknormen van de EU te vergemakkelijken en 
bij te dragen tot de ontwikkeling van het Oekraïense statistische stelsel; 

e. uitwisseling tussen de partijen van ervaringen betreffende de ont-
wikkeling van statistische kennis; 

f. bevordering van integrale kwaliteitszorg voor alle statistische pro-
ductieprocessen en de verspreiding van statistische gegevens. 

Artikel 357

De partijen werken samen in het kader van het Europees statistisch 
systeem, waarbinnen Eurostat de EU-autoriteit voor de statistiek is. Deze 
samenwerking wordt onder meer op de volgende terreinen gericht:

a. bevolkingsstatistieken, met inbegrip van volkstellingen; 
b. landbouwstatistieken, met inbegrip van landbouwtellingen en mili-

eustatistieken; 
c. bedrijfsstatistieken, met inbegrip van handelsregisters en het ge-

bruik van administratieve bronnen voor statistische doeleinden; 
d. energie, met inbegrip van energiebalansen; 
e. nationale rekeningen; 
f. statistieken van de buitenlandse handel; 
g. regionale statistieken; 
h. integrale kwaliteitszorg voor alle statistische productieprocessen en 

de verspreiding van statistische gegevens. 

Artikel 358

De partijen wisselen onder meer informatie en deskundigheid uit en 
zien toe op de verdere ontwikkeling van hun samenwerking, waarbij zij 
rekening houden met de in het kader van de diverse bijstandsprogram-
ma’s reeds opgebouwde ervaring met de hervorming van het statistische 
stelsel. Zij richten hun inspanningen op de verdere geleidelijke aanpas-
sing aan het acquis van de EU op statistisch gebied, op basis van de nati-
onale strategie voor de ontwikkeling van het Oekraïense statistische stel-
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sel, waarbij zij rekening houden met de ontwikkeling van het Europees 
statistisch systeem. In het kader van het productieproces voor statistische 
gegevens wordt nadruk gelegd op de verdere ontwikkeling van steek-
proefenquêtes, rekening houdende met de noodzaak om de belasting 
voor de respondenten te verminderen. De gegevens moeten relevant zijn 
voor de opzet en de monitoring van het beleid op alle sleutelgebieden 
van het sociale en economische leven.

Artikel 359

Er vindt een regelmatige dialoog plaats over de vraagstukken die val-
len onder hoofdstuk 5 van titel V (Economische en sectorale samenwer-
king) van deze overeenkomst. De binnen het Europees statistisch sys-
teem ondernomen activiteiten dienen zo veel mogelijk open te staan 
voor deelname van Oekraïne overeenkomstig de gebruikelijke voor-
schriften voor de deelname van derde landen.

HOOFDSTUK 6

MILIEU

Artikel 360

De partijen ontwikkelen en versterken hun samenwerking inzake mili-
euaangelegenheden en dragen zo bij tot de langetermijndoelstelling van 
duurzame ontwikkeling en de groene economie. Verwacht wordt dat 
betere bescherming van het milieu voordelen zal bieden voor burgers en 
bedrijven in Oekraïne en in de EU, onder meer door verbetering van de 
volksgezondheid, behoud van natuurlijke hulpbronnen, grotere economi-
sche en milieuefficiëntie, integratie van het milieu in andere beleidsge-
bieden en hogere productie door toepassing van moderne technologieën. 
De partijen werken samen in hun beider belang op basis van gelijkheid 
en wederzijds voordeel, waarbij zij rekening houden met hun onderlinge 
afhankelijkheid op het gebied van milieubescherming en de multilaterale 
overeenkomsten op dat gebied.

Artikel 361

De samenwerking is gericht op behoud, bescherming, verbetering en 
herstel van de kwaliteit van het milieu, bescherming van de menselijke 
gezondheid, verstandig en rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen 
en bevordering van maatregelen op internationaal niveau voor het aan-
pakken van regionale of mondiale milieuproblemen, onder andere op het 
gebied van:

a. klimaatverandering; 
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b. milieugovernance en horizontale vraagstukken, waaronder onder-
wijs en opleiding en toegang tot milieu-informatie en besluitvormings-
processen; 

c. luchtkwaliteit; 
d. beheer van de waterkwaliteit en de watervoorraden, met inbegrip 

van het mariene milieu; 
e. afvalbeheer en beheer van hulpbronnen; 
f. natuurbescherming, met inbegrip van behoud en bescherming van 

biodiversiteit en landschapsdiversiteit (econetwerken); 
g. industriële verontreiniging en industriële risico’s; 
h. chemische stoffen; 
i. genetisch gemodificeerde organismen, ook in de landbouw; 
j. geluidshinder; 
k. civiele bescherming, alsmede natuurlijke en door de mens veroor-

zaakte gevaren; 
l. de stedelijke omgeving; 
m. milieuheffingen. 

Artikel 362

1. De partijen zorgen voor onder meer het volgende:
a. uitwisseling van informatie en deskundigheid; 
b. uitvoering van gezamenlijke onderzoeksactiviteiten en uitwisseling 

van informatie over schone technologieën; 
c. opstelling van noodplannen voor rampen en andere noodsituaties; 
d. uitvoering van gezamenlijke activiteiten op regionaal en internati-

onaal niveau, onder meer met betrekking tot multilaterale milieuover-
eenkomsten die door de partijen zijn geratificeerd en, in voorkomend 
geval, gezamenlijke activiteiten in het kader van de betrokken instanties. 

2. De partijen schenken bijzondere aandacht aan grensoverschrij-
dende vraagstukken. 

Artikel 363

De geleidelijke aanpassing van de Oekraïense wetgeving aan de mili-
euwetgeving en het milieubeleid van de EU geschiedt overeenkomstig 
bijlage XXX bij deze overeenkomst.

Artikel 364

Met inachtneming van de respectieve bevoegdheden van de Europese 
Unie en haar lidstaten vindt de samenwerking op het gebied van civiele 
bescherming plaats via de tenuitvoerlegging van specifieke tussen de 
partijen gesloten overeenkomsten, overeenkomstig de wettelijke proce-
dures van elke partij. De samenwerking is onder meer gericht op:

a. de vergemakkelijking van wederzijdse bijstand in noodsituaties; 
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b. de uitwisseling op 24 uursbasis van vroegtijdige waarschuwingen 
en geactualiseerde informatie over grensoverschrijdende noodsituaties, 
alsmede verzoeken om en aanbiedingen van bijstand; 

c. de beoordeling van het milieueffect van rampen; 
d. de uitnodiging van deskundigen voor specifieke technische work-

shops en symposia over civielebeschermingsvraagstukken; 
e. de uitnodiging, per geval, van waarnemers voor specifieke oefenin-

gen en opleidingsactiviteiten die door de EU en/of Oekraïne worden 
georganiseerd; 

f. de versterking van reeds bestaande samenwerking inzake de doel-
treffendste wijze om de beschikbare civielebeschermingscapaciteit in te 
zetten. 

Artikel 365

De samenwerking bestrijkt onder meer de volgende doelstellingen:
a. ontwikkeling van een algemene milieustrategie met geplande insti-

tutionele hervormingen (voorzien van een tijdschema) om de tenuitvoer-
legging en handhaving van de milieuwetgeving te waarborgen; verdeling 
van de bevoegdheden voor het milieubeheer over de nationale, regionale 
en gemeentelijke overheden; procedures voor de besluitvorming en voor 
de uitvoering van besluiten; procedures voor het bevorderen van de inte-
gratie van milieuzaken in andere beleidsterreinen; vaststelling van de 
nodige menselijke en financiële middelen en een evaluatiemechanisme; 

b. ontwikkeling van sectorale strategieën inzake luchtkwaliteit, be-
heer van de waterkwaliteit en de watervoorraden, met inbegrip van het 
mariene milieu, afvalbeheer en beheer van hulpbronnen, natuurbescher-
ming, industriële verontreiniging en industriële risico’s; met vaststelling 
van duidelijke tijdschema’s en mijlpalen voor de tenuitvoerlegging, 
administratieve taken en financieringsstrategieën voor investeringen in 
infrastructuur en technologie; 

c. ontwikkeling en uitvoering van beleid inzake klimaatverandering, 
zoals met name omschreven in bijlage XXXI bij deze overeenkomst. 

Artikel 366

Er vindt een regelmatige dialoog plaats over de vraagstukken die val-
len onder hoofdstuk 6 van titel V (Economische en sectorale samenwer-
king) van deze overeenkomst.

HOOFDSTUK 7

VERVOER

Artikel 367

De partijen:
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a. vergroten en versterken hun samenwerking op vervoersgebied, ten-
einde bij te dragen tot de ontwikkeling van duurzame vervoerssystemen; 

b. bevorderen efficiënt, veilig en betrouwbaar vervoer, alsmede de 
intermodaliteit en de interoperabiliteit van de vervoerssystemen; 

c. streven naar verbetering van de belangrijkste vervoersverbindingen 
tussen hun grondgebieden. 

Artikel 368

1. De samenwerking tussen de partijen beoogt de herstructurering en 
modernisering van de Oekraïense vervoerssector te vergemakkelijken en 
is gericht op geleidelijke invoering van beleid en bedrijfsnormen die ver-
gelijkbaar zijn met die van de EU, in het bijzonder door uitvoering van 
de maatregelen van bijlage XXXI bij deze overeenkomst, onverminderd 
tussen de partijen gesloten of te sluiten specifieke vervoersovereenkom-
sten. De uitvoering van de genoemde maatregelen mag niet in strijd zijn 
met de rechten en verplichtingen die voor de partijen voortvloeien uit 
internationale overeenkomsten waarbij zij partij zijn, of hun deelname 
aan internationale organisaties belemmeren. 

2. Met de samenwerking wordt tevens gestreefd naar verbetering van 
het verkeer van personen en goederen en de doorstroming van het ver-
voer tussen Oekraïne, de EU en derde landen in de regio door adminis-
tratieve en technische al dan niet grensoverschrijdende belemmeringen 
weg te nemen, de vervoersnetwerken te verbeteren en de infrastructuur 
te moderniseren, met name van de belangrijkste verkeersassen tussen de 
partijen. De samenwerking omvat maatregelen ter vergemakkelijking 
van grensoverschrijdend verkeer. 

3. De samenwerking omvat informatie-uitwisseling en gezamenlijke 
activiteiten:

op regionaal niveau, in het bijzonder met inachtneming en met inte-
gratie van de vooruitgang die bereikt is in het kader van diverse regio-
nale regelingen voor vervoerssamenwerking, zoals het Vervoerspanel 
voor het oostelijk partnerschap, de Transportcorridor Europa-Kaukasus-
Azië (Traceca), het proces van Bakoe en andere vervoersinitiatieven;

op internationaal niveau, onder meer ten aanzien van internationale 
vervoersorganisaties en internationale overeenkomsten en verdragen die 
door de partijen zijn geratificeerd in het kader van de verschillende ver-
voersinstanties van de EU. 

Artikel 369

De samenwerking richt zich onder meer op de volgende gebieden:
a. ontwikkeling van een duurzaam vervoersbeleid dat alle vervoers-

wijzen bestrijkt, met name om de efficiëntie, veiligheid en betrouwbaar-
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heid van de vervoerssystemen te waarborgen en de integratie van ver-
voersoverwegingen in andere beleidsgebieden te bevorderen; 

b. ontwikkeling van sectorale strategieën in verband met het nationale 
beleid voor het vervoer over de weg, per spoor, over de binnenwateren, 
door de lucht en over zee en het intermodale vervoer (onder meer de 
wettelijke vereisten voor de modernisering van technische uitrusting en 
vervoersvloten om aan de strengste internationale normen te voldoen); 
dit omvat tevens tijdschema’s en mijlpalen voor de tenuitvoerlegging, 
administratieve taken en financieringsplannen; 

c. ontwikkeling van het multimodale vervoersnetwerk dat verbonden 
is met het trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T) en verbetering van 
het infrastructuurbeleid met het oog op een betere identificatie en eva-
luatie van infrastructuurprojecten voor de verschillende vervoerswijzen; 
uitwerking van financieringsstrategieën gericht op onderhoud, capaci-
teitsknelpunten en ontbrekende infrastructuurverbindingen, en aanspo-
ring en bevordering van de deelname van de particuliere sector aan ver-
voersprojecten, zoals bedoeld in bijlage XXXII bij deze overeenkomst; 

d. toetreding tot relevante internationale vervoersorganisaties en 
-overeenkomsten, met inbegrip van de procedures om de strikte tenuit-
voerlegging en doeltreffende handhaving van internationale vervoers-
overeenkomsten en -verdragen te waarborgen; 

e. wetenschappelijke en technische samenwerking en uitwisseling 
van informatie met het oog op de ontwikkeling en verbetering van tech-
nologieën zoals intelligente vervoerssystemen; 

f. bevordering van het gebruik van intelligente vervoerssystemen en 
informatietechnologie bij het beheer en het gebruik van alle vervoers-
wijzen, alsmede ondersteuning van intermodaliteit en samenwerking bij 
het gebruik van ruimtesystemen en commerciële toepassingen ter verge-
makkelijking van het vervoer. 

Artikel 370

Er vindt een regelmatige dialoog plaats over de vraagstukken die val-
len onder hoofdstuk 7 van titel V (Economische en sectorale samenwer-
king) van deze overeenkomst.

HOOFDSTUK 8

RUIMTEVAART

Artikel 371

1. De partijen bevorderen wederzijds voordelige samenwerking in-
zake civiel ruimteonderzoek en civiele ruimtetoepassingen, met name op 
de volgende gebieden:

a. wereldwijde satellietnavigatiesystemen; 
b. aardobservatie en wereldwijde monitoring; 
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c. ruimtewetenschap en verkenning van de ruimte; 
d. toegepaste ruimtetechnologieën, waaronder lanceer- en voortstu-

wingstechnologieën. 

2. De partijen bevorderen de uitwisseling van ervaringen inzake be-
leid, bestuur en juridische aspecten op het gebied van de ruimte en 
industriële herstructurering en de commercialisering van ruimtetechno-
logieën. 

Artikel 372

1. De samenwerking omvat de uitwisseling van informatie over el-
kaars beleid en programma’s en de desbetreffende mogelijkheden voor 
samenwerking en gezamenlijke projecten, onder meer wat betreft de 
deelname van Oekraïense organisaties aan relevante ruimte- en vervoers-
onderwerpen van het Kaderprogramma van de Europese Gemeenschap 
voor onderzoek en technologische ontwikkeling. 

2. De partijen moedigen de uitwisseling van wetenschappers en de 
totstandkoming van relevante netwerken aan en verlenen daarvoor steun. 

3. De samenwerking kan ook de uitwisseling van ervaringen inzake 
het beheer van ruimteonderzoek en wetenschappelijke instellingen om-
vatten, alsmede de ontwikkeling van een omgeving die bevorderlijk is 
voor onderzoek en de toepassing van nieuwe technologieën en de pas-
sende bescherming van de desbetreffende intellectuele-, industriële- en 
commerciële-eigendomsrechten. 

Artikel 373

Er vindt een regelmatige dialoog plaats over de vraagstukken die val-
len onder hoofdstuk 8 van titel V (Economische en sectorale samenwer-
king) van deze overeenkomst, waar passend met inbegrip van coördina-
tie en samenwerking met de Europese Ruimtevaartorganisatie over dit 
onderwerp en andere relevante onderwerpen.

HOOFDSTUK 9

WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE

Artikel 374

De partijen ontwikkelen en versterken hun samenwerking op het 
gebied van wetenschap en technologie teneinde bij te dragen tot de ont-
wikkeling van de wetenschap zelf en hun mogelijkheden te vergroten om 
op wetenschapsgebied bij te dragen tot de oplossing van nationale en 
mondiale problemen. De partijen streven ernaar bij te dragen tot de voor-
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uitgang bij de verwerving van wetenschappelijke en technologische ken-
nis die voor duurzame ontwikkeling relevant is, door hun onderzoeksca-
paciteit en hun menselijk potentieel te versterken. Door 
wetenschappelijke kennis te delen en te bundelen, wordt bijgedragen tot 
het concurrentievermogen van de partijen ten gevolge van de vergrote 
capaciteit van hun economieën om kennis te genereren en toe te passen 
voor de commercialisering van nieuwe producten en diensten. Voorts 
zullen de partijen hun potentieel op wetenschapsgebied ontwikkelen ten-
einde te voldoen aan hun mondiale verantwoordelijkheden en verbinte-
nissen op gebieden als gezondheidsvraagstukken, milieubescherming en 
klimaatverandering en andere mondiale uitdagingen.

Artikel 375

1. Bij de samenwerking wordt rekening gehouden met het huidige 
formele samenwerkingskader dat is ingesteld bij de Overeenkomst voor 
samenwerking op wetenschappelijk en technologisch gebied tussen de 
Europese Gemeenschap en Oekraïne, en met het streven van Oekraïne 
naar geleidelijke aanpassing aan het beleid en de wetgeving van de EU 
op wetenschappelijk en technologisch gebied. 

2. De samenwerking beoogt vergemakkelijking van de participatie 
van Oekraïne in de Europese Onderzoeksruimte. 

3. De samenwerking helpt Oekraïne bij de hervorming en reorganisa-
tie van zijn stelsel voor wetenschapsbeheer en zijn onderzoeksinstel-
lingen (met inbegrip van de ontwikkeling van de capaciteit voor onder-
zoek en technologische ontwikkeling), als basis voor de ontwikkeling 
van een concurrerende economie en kennismaatschappij. 

Artikel 376

De samenwerking geschiedt in het bijzonder door middel van:
a. uitwisseling van informatie over elkaars beleid voor wetenschap en 

technologie; 
b. deelname aan het Kaderprogramma van de Europese Unie voor 

onderzoek en technologische ontwikkeling; 
c. gezamenlijke uitvoering van wetenschappelijke programma’s en 

onderzoeksactiviteiten; 
d. gezamenlijke activiteiten voor onderzoek en ontwikkeling om de 

wetenschappelijke vooruitgang en de overdracht van technologie en 
knowhow te stimuleren; 

e. opleiding door mobiliteitsprogramma’s voor onderzoekers en spe-
cialisten; 

f. organisatie van gezamenlijke evenementen/maatregelen voor we-
tenschappelijke en technologische ontwikkeling; 
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g. uitvoeringsmaatregelen gericht op de totstandbrenging van een 
omgeving die bevorderlijk is voor onderzoek, de toepassing van nieuwe 
technologieën en de passende bescherming van de intellectuele eigen-
dom die uit het onderzoek resulteert; 

h. intensivering van de samenwerking op regionaal en internationaal 
niveau, met name in de context van de Zwarte Zee en binnen multilate-
rale organisaties zoals de Organisatie van de Verenigde Naties voor 
Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Unesco), de Organisatie voor Eco-
nomische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Groep van 
Acht (G8), alsook in de context van multilaterale overeenkomsten zoals 
het Raamverdrag inzake klimaatverandering van de VN van 1992; 

i. uitwisseling van expertise over het beheer van onderzoeks- en 
wetenschapsinstellingen om de mogelijkheden ervan voor het verrichten 
van en deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek te ontwikkelen en te 
verbeteren. 

Artikel 377

Er vindt een regelmatige dialoog plaats over de vraagstukken die val-
len onder hoofdstuk 9 van titel V (Economische en sectorale samenwer-
king) van deze overeenkomst.

HOOFDSTUK 10

INDUSTRIE- EN ONDERNEMINGSBELEID

Artikel 378

De partijen ontwikkelen en versterken hun samenwerking inzake het 
industrie- en ondernemingsbeleid en verbeteren zo het ondernemingskli-
maat voor alle marktdeelnemers, maar met bijzondere nadruk op het 
midden- en kleinbedrijf. De versterkte samenwerking moet leiden tot 
een beter administratief en regelgevingsnetwerk voor Oekraïense en 
EU-bedrijven die in Oekraïne en in de EU actief zijn en moet gebaseerd 
zijn op het industriebeleid en het mkb-beleid van de EU, rekening hou-
dende met internationaal erkende beginselen en praktijken op dit gebied.

Artikel 379

De partijen werken daartoe samen op de volgende terreinen:
a. uitvoering van strategieën voor de ontwikkeling van het midden- 

en kleinbedrijf op basis van het Europees handvest voor kleine onderne-
mingen en toezicht op het uitvoeringsproces door jaarlijkse rapportage 
en dialoog. Microbedrijven en ambachtelijke bedrijven, die voor de eco-
nomieën van de EU en Oekraïne uiterst belangrijk zijn, vormen een van 
de aandachtsgebieden van deze samenwerking; 

238160



b. totstandbrenging van betere randvoorwaarden voor vergroting van 
het concurrentievermogen door uitwisseling van informatie en goede 
praktijken. Deze samenwerking omvat het beheer van structuurwijzigin-
gen (herstructureringen) en milieu- en energievraagstukken, zoals 
energie-efficiëntie en schonere productie; 

c. vereenvoudiging en rationalisering van de regelgeving en de prak-
tijk op dat gebied, met specifieke aandacht voor de uitwisseling van 
goede praktijken inzake regelgevingstechniek, ook wat de beginselen 
van de EU betreft; 

d. aanmoediging van de ontwikkeling van een innovatiebeleid door 
middel van uitwisseling van informatie en goede praktijken over de 
commercialisering van onderzoek en ontwikkeling (waaronder instru-
menten ter ondersteuning van startende technologiebedrijven), ontwik-
keling van clusters en toegang tot financiering; 

e. aanmoediging van contacten tussen bedrijven in de EU en bedrij-
ven in Oekraïne en tussen bedrijven en autoriteiten in Oekraïne en in de 
EU; 

f. ondersteuning van activiteiten op het gebied van exportpromotie in 
Oekraïne; 

g. facilitering van de modernisering en herstructurering van bepaalde 
sectoren van het bedrijfsleven in Oekraïne en de EU. 

Artikel 380

Er vindt een regelmatige dialoog plaats over de vraagstukken die val-
len onder hoofdstuk 10 van titel V (Economische en sectorale samen-
werking) van deze overeenkomst. Hierbij zullen vertegenwoordigers van 
het bedrijfsleven in de EU en in Oekraïne worden betrokken.

HOOFDSTUK 11

MIJNBOUW EN METAALINDUSTRIE

Artikel 381

De partijen ontwikkelen en versterken hun samenwerking inzake de 
mijnbouw en de metaalindustrie om het wederzijds begrip te bevorde-
ren, het ondernemingsklimaat te verbeteren en informatie-uitwisseling 
en samenwerking inzake vraagstukken op ander dan energiegebied te 
bevorderen, met name wat betreft de winning van metaalertsen en indus-
triële mineralen. Deze samenwerking doet geen afbreuk aan de bepalin-
gen inzake steenkool die in artikel 339 van deze overeenkomst zijn 
opgenomen.

Artikel 382

De partijen werken daartoe samen op de volgende terreinen:

239 160



a. uitwisseling van informatie over de uitgangssituatie van hun mijn-
bouw en hun metaalindustrie; 

b. uitwisseling van informatie over de vooruitzichten voor de mijn-
bouw en de metaalindustrie in de EU en Oekraïne in termen van de 
verbruiks-, productie- en marktprognoses; 

c. uitwisseling van informatie over de maatregelen die de partijen 
hebben getroffen om het herstructureringsproces in deze sectoren te ver-
gemakkelijken; 

d. uitwisseling van informatie en beste praktijken over de duurzame 
ontwikkeling van de mijnbouw en de metaalindustrie in Oekraïne en de 
EU. 

HOOFDSTUK 12

FINANCIËLE DIENSTEN

Artikel 383

De partijen erkennen dat voor het tot stand brengen van een volwaar-
dig functionerende markteconomie en voor het stimuleren van hun 
onderlinge handelsverkeer doeltreffende voorschriften en werkwijzen op 
het gebied van financiële diensten noodzakelijk zijn, en komen daartoe 
overeen samen te werken op het gebied van financiële diensten teneinde:

a. de aanpassing van de regelgeving voor financiële diensten aan de 
behoeften van een open markteconomie te steunen; 

b. toe te zien op passende en doeltreffende bescherming van inves-
teerders en andere consumenten van financiële diensten; 

c. de integriteit en de stabiliteit van hun financiële stelsel te verzeke-
ren; 

d. de samenwerking tussen de verschillende actoren van het financi-
ële stelsel, waaronder regelgevende en toezichthoudende instanties, te 
bevorderen; 

e. onafhankelijk en doeltreffend toezicht te waarborgen. 

Artikel 384

1. De partijen moedigen de samenwerking tussen bevoegde regelge-
vende en toezichthoudende autoriteiten aan, inclusief de uitwisseling van 
informatie en expertise inzake de financiële markten en dergelijke maat-
regelen. 

2. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de ontwikkeling van de 
administratieve capaciteit van dergelijke autoriteiten, onder meer door 
middel van de uitwisseling van personeel en gezamenlijke opleiding. 
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Artikel 385

De partijen bevorderen de geleidelijke aanpassing aan erkende inter-
nationale normen inzake regelgeving en toezicht op het gebied van 
financiële diensten. De desbetreffende onderdelen van het acquis van de 
EU inzake financiële diensten worden behandeld in hoofdstuk 6 (Vesti-
ging, handel in diensten en elektronische handel) van titel IV (Handel en 
daarmee verband houdende aangelegenheden) van deze overeenkomst.

Artikel 386

Er vindt een regelmatige dialoog plaats over de vraagstukken die val-
len onder hoofdstuk 12 van titel V (Economische en sectorale samen-
werking) van deze overeenkomst.

HOOFDSTUK 13

VENNOOTSCHAPSRECHT, CORPORATE GOVERNANCE, BOEKHOUDING EN 
BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE

Artikel 387

1. De partijen erkennen dat voor het tot stand brengen van een vol-
waardig functionerende markteconomie en voor het stimuleren van het 
handelsverkeer doeltreffende voorschriften en werkwijzen op het gebied 
van vennootschapsrecht en corporate governance noodzakelijk zijn, en 
komen daartoe overeen samen te werken:

a. inzake de bescherming van aandeelhouders, crediteuren en andere 
belanghebbenden, overeenkomstig de EU-voorschriften op dit gebied, 
zoals vermeld in bijlage XXXIII bij deze overeenkomst; 

b. inzake de invoering van de desbetreffende internationale normen 
op nationaal niveau en de geleidelijke aanpassing aan de EU-wetgeving 
inzake boekhouding en boekhoudkundige controle, zoals vermeld in bij-
lage XXXIV bij deze overeenkomst; 

c. inzake de verdere ontwikkeling van het beleid voor corporate 
governance overeenkomstig de internationale normen, alsmede de gelei-
delijke aanpassing aan de EU-voorschriften en -aanbevelingen op dit 
gebied, zoals vermeld in bijlage XXXV bij deze overeenkomst; 

2. De partijen streven ernaar informatie en expertise uit te wisselen 
over zowel de bestaande systemen als relevante nieuwe ontwikkelingen 
op dit gebied. Bovendien streven de partijen naar verbetering van de uit-
wisseling van informatie tussen het nationale register van Oekraïne en 
de handelsregisters van de lidstaten van de EU. 
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Artikel 388

Er vindt een regelmatige dialoog plaats over de vraagstukken die val-
len onder hoofdstuk 13 van titel V (Economische en sectorale samen-
werking) van deze overeenkomst.

HOOFDSTUK 14

INFORMATIEMAATSCHAPPIJ

Artikel 389

De partijen intensiveren hun samenwerking inzake de ontwikkeling 
van de informatiemaatschappij om burgers en bedrijven voordelen te 
brengen door de brede beschikbaarheid van informatie- en communica-
tietechnologie (ICT) en hoogwaardiger diensten tegen betaalbare prij-
zen. Deze samenwerking faciliteert tevens de toegang tot de markten 
voor elektronische-communicatiediensten en stimuleert daarmee concur-
rentie en investeringen in de sector.

Artikel 390

De samenwerking beoogt de tenuitvoerlegging van nationale strate-
gieën voor de informatiemaatschappij, de ontwikkeling van een omvat-
tend regelgevingskader voor elektronische communicatie en de uitbrei-
ding van de deelname van Oekraïne aan de onderzoeksactiviteiten van 
de EU op ICT-gebied.

Artikel 391

De samenwerking omvat de volgende onderwerpen:
a. bevordering van breedbandtoegang, verbetering van de netwerkbe-

veiliging en breder gebruik van ICT door burgers, bedrijven en over-
heidsdiensten, door het ontwikkelen van plaatselijke inhoud voor inter-
net en het invoeren van onlinediensten, in het bijzonder e-business, 
e-overheid, e-gezondheidszorg en e-leren; 

b. coördinatie van het beleid inzake elektronische communicatie met 
het oog op optimale benutting van het radiospectrum en op de interope-
rabiliteit van netwerken in Oekraïne en in de EU; 

c. versterking van de onafhankelijkheid en de administratieve capa-
citeit van de nationale regelgevende instantie op communicatiegebied, 
zodat deze instantie passende regelgevingsmaatregelen kan treffen en de 
eigen beslissingen en alle toepasselijke regelgeving kan handhaven, en 
eerlijke concurrentie op de markten gewaarborgd is. De nationale regel-
gevende instantie op communicatiegebied dient bij het toezicht op deze 
markten samen te werken met de mededingingsautoriteit; 
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d. bevordering van gezamenlijke projecten voor onderzoek op het 
gebied van informatie- en communicatietechnologie binnen het Kader-
programma van de Europese Unie voor onderzoek en technologische 
ontwikkeling. 

Artikel 392

De partijen wisselen informatie, beste praktijken en ervaringen uit, 
ondernemen gezamenlijk actie om een omvattend regelgevingskader op 
te zetten en zien toe op de efficiënte werking van de markten voor elek-
tronische communicatie en de afwezigheid van concurrentievervalsing 
op die markten.

Artikel 393

De partijen stimuleren de samenwerking tussen de nationale regelge-
vende instantie van Oekraïne op communicatiegebied en de nationale 
regelgevende instanties van de EU.

Artikel 394

1. De partijen bevorderen de geleidelijke aanpassing aan het wet- en 
regelgevingskader van de EU op het gebied van de informatiemaat-
schappij en elektronische communicatie. 

2. De desbetreffende bepalingen, alsmede het acquis van de EU 
inzake de informatiemaatschappij en elektronische communicatie, wor-
den vermeld in aanhangsel XVII-3 (Regels ten aanzien van telecommu-
nicatiediensten) bij hoofdstuk 6 (Vestiging, handel in diensten en elek-
tronische handel) van titel IV (Handel en daarmee verband houdende 
aangelegenheden) van deze overeenkomst. 

Artikel 395

Er vindt een regelmatige dialoog plaats over de vraagstukken die val-
len onder hoofdstuk 14 van titel V (Economische en sectorale samen-
werking) van deze overeenkomst.

HOOFDSTUK 15

AUDIOVISUEEL BELEID

Artikel 396

1. De partijen werken samen ter bevordering van de audiovisuele 
bedrijfstak in Europa en ter aanmoediging van coproducties voor film en 
televisie. 
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2. De samenwerking kan onder meer betrekking hebben op de oplei-
ding van journalisten en anderen die werkzaam zijn bij zowel de ge-
drukte als de elektronische media, alsmede steun voor zowel de publieke 
als de particuliere media ter versterking van hun onafhankelijkheid, hun 
professionele vaardigheden en hun contacten met Europese media over-
eenkomstig de Europese normen, met inbegrip van de normen van de 
Raad van Europa. 

Artikel 397

De geleidelijke aanpassing aan de wetgeving en het wet- en regelge-
vingskader van de EU inzake het audiovisueel beleid geschiedt met 
name zoals uiteengezet in bijlage XXXVI bij deze overeenkomst.

Artikel 398

Er vindt een regelmatige dialoog plaats over de vraagstukken die val-
len onder hoofdstuk 15 van titel V (Economische en sectorale samen-
werking) van deze overeenkomst.

HOOFDSTUK 16

TOERISME

Artikel 399

De partijen werken samen op het gebied van het toerisme, met het oog 
op de ontwikkeling van een beter concurrerende toerismebedrijfstak die 
economische groei en emancipatie bevordert en werkgelegenheid en bui-
tenlandse deviezen genereert.

Artikel 400

1. De samenwerking op bilateraal, regionaal en Europees niveau 
wordt gebaseerd op de volgende beginselen:

a. respect voor de integriteit en de belangen van plaatselijke gemeen-
schappen, met name in plattelandsgebieden; 

b. het belang van het cultureel erfgoed; 
c. een positieve interactie tussen toerisme en milieubehoud. 

2. De relevante bepalingen inzake touroperators zijn vervat in hoofd-
stuk 6 (Vestiging, handel in diensten en elektronische handel) van titel 
IV (Handel en daarmee verband houdende aangelegenheden) van deze 
overeenkomst. De relevante bepalingen inzake het personenverkeer zijn 
vervat in artikel 19 van deze overeenkomst. 
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Artikel 401

De samenwerking wordt in het bijzonder gericht op de volgende 
aspecten:

a. uitwisseling van informatie, goede praktijken en ervaringen en 
overdracht van knowhow, onder andere inzake innovatieve technolo-
gieën; 

b. totstandbrenging van een strategisch partnerschap tussen openbare, 
particuliere en gemeenschapsbelangen, teneinde de duurzame ontwikke-
ling van het toerisme te waarborgen; 

c. promotie en ontwikkeling van producten en markten, infrastruc-
tuur, menselijk potentieel en institutionele structuren op toeristisch ge-
bied; 

d. ontwikkeling en tenuitvoerlegging van efficiënt beleid en efficiënte 
strategieën, met inbegrip van de juridische, administratieve en financiële 
aspecten; 

e. opleiding en capaciteitsopbouw op toeristisch gebied met als doel 
het niveau van dienstverlening te verbeteren; 

f. ontwikkeling en promotie van in de gemeenschappen wortelend 
toerisme. 

Artikel 402

Er vindt een regelmatige dialoog plaats over de vraagstukken die val-
len onder hoofdstuk 16 van titel V (Economische en sectorale samen-
werking) van deze overeenkomst.

HOOFDSTUK 17

LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING

Artikel 403

De partijen bevorderen de ontwikkeling van de landbouw en het plat-
teland, met name door hun beleid en wetgeving geleidelijk op elkaar af 
te stemmen.

Artikel 404

De samenwerking op het gebied van landbouw en plattelandsontwik-
keling omvat onder andere:

a. vergroten van wederzijds begrip van beleid met betrekking tot 
landbouw en plattelandsontwikkeling; 

b. uitbreiden van de bestuurlijke capaciteit op centraal en lokaal 
niveau voor het plannen, evalueren en uitvoeren van beleid; 

c. bevorderen van moderne, duurzame landbouwmethoden waarbij 
milieu en dierenwelzijn worden gerespecteerd, waaronder meer gebruik 
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van biologische productiemethoden en biotechnologie, onder andere 
door goede praktijken op dat gebied toe te passen; 

d. delen van kennis en goede praktijken op het gebied van platte-
landsontwikkeling ter bevordering van het economische welzijn van 
plattelandsgemeenschappen; 

e. verbeteren van de concurrentiepositie van de landbouwsector, de 
efficiëntie en transparantie van markten en investeringsmogelijkheden; 

f. verspreiden van kennis via opleiding en voorlichting; 
g. bevorderen van innovatie door middel van onderzoek en voorlich-

ting aan landbouwproducenten; 
h. bevorderen van harmonisering van vraagstukken die worden aan-

gepakt in het kader van internationale organisaties; 
i. uitwisselen van beste praktijken inzake steunmechanismen voor 

landbouwbeleid en het platteland; 
j. bevorderen van beleid inzake de kwaliteit van landbouwproducten 

met betrekking tot productnormen, productie-eisen en kwaliteitsregelin-
gen. 

Artikel 405

Zonder afbreuk te doen aan titel IV (Handel en daarmee verband hou-
dende aangelegenheden) van deze overeenkomst streven de partijen in 
het kader van deze samenwerking naar geleidelijke aanpassing aan de 
wet- en regelgeving van de EU, met name de wet- en regelgeving als 
vermeld in bijlage XXXVII bij deze overeenkomst.

Artikel 406

Er vindt een regelmatige dialoog plaats over de vraagstukken die val-
len onder hoofdstuk 17 van titel V (Economische en sectorale samen-
werking) van deze overeenkomst.

HOOFDSTUK 18

VISSERIJBELEID EN MARITIEM BELEID

AFDELING 1 

VISSERIJBELEID

Artikel 407

1. De partijen werken samen op de terreinen van het visserijbeleid die 
van gemeenschappelijk belang zijn en waarop samenwerking voor elk 
van hen voordeel oplevert, zoals instandhouding en beheer van levende 
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aquatische hulpbronnen, inspectie en controle, gegevensverzameling en 
de bestrijding van illegale, niet-aangegeven en niet-gereglementeerde 
visvangst. 

2. Bij deze samenwerking worden de internationale verplichtingen 
met betrekking tot de instandhouding en het beheer van levende aquati-
sche hulpbronnen in acht genomen. 

Artikel 408

De partijen ondernemen gezamenlijke acties, wisselen informatie uit 
en helpen elkaar ter bevordering van:

a. goed bestuur en goede praktijken met betrekking tot visserijbeheer, 
met het oog op de instandhouding en het beheer van de visbestanden, op 
duurzame wijze en op basis van de ecosysteemaanpak; 

b. verantwoorde visvangst en verantwoord visserijbeheer in overeen-
stemming met de beginselen van duurzame ontwikkeling, om de visbe-
standen en ecosystemen gezond te houden; 

c. samenwerking via regionale organisaties voor visserijbeheer. 

Artikel 409

In het kader van artikel 408 van deze overeenkomst en rekening hou-
dend met het beste wetenschappelijke advies versterken de partijen de 
samenwerking en coördinatie met betrekking tot hun activiteiten inzake 
de instandhouding en het beheer van de levende aquatische hulpbronnen 
in de Zwarte Zee. De partijen bevorderen bredere internationale samen-
werking in het Zwarte Zeegebied teneinde betrekkingen te ontwikkelen 
binnen een passende regionale organisatie voor visserijbeheer.

Artikel 410

De partijen ondersteunen initiatieven zoals de uitwisseling van erva-
ringen en het verlenen van steun om te zorgen voor de uitvoering van 
een duurzaam visserijbeleid op basis van prioritaire gebieden van het 
acquis op dit gebied, zoals:

a. beheer van levende aquatische hulpbronnen, visserijinspanning en 
technische maatregelen; 

b. inspectie en controle van visserijactiviteiten, met gebruikmaking 
van de noodzakelijke uitrusting voor toezicht, waaronder een satelliet-
volgsysteem voor vissersvaartuigen, en de ontwikkeling van de bijbeho-
rende administratieve en gerechtelijke structuren die passende maatrege-
len kunnen toepassen; 

c. geharmoniseerde inzameling van gegevens over de vangst en de 
aanvoer en biologische en economische gegevens; 

d. beheer van de visserijcapaciteit, waaronder een goed functionerend 
vissersvlootregister; 
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e. efficiëntere markten, met name door organisaties van producenten 
aan te moedigen, informatie aan consumenten te verstrekken, en door 
handelsnormen en traceerbaarheid; 

f. ontwikkeling van een structureel beleid voor de visserijsector, 
waarbij met name aandacht wordt besteed aan de duurzame ontwikke-
ling van kustgemeenschappen. 

AFDELING 2 

MARITIEM BELEID

Artikel 411

Rekening houdend met hun samenwerking op het gebied van visserij, 
vervoer, milieu en andere beleidsterreinen die verband houden met de 
zee, ontwikkelen de partijen ook samenwerking inzake een geïntegreerd 
maritiem beleid, met name:

a. bevorderen van een geïntegreerde aanpak van maritieme aangele-
genheden, goed bestuur en uitwisseling van goede praktijken met betrek-
king tot het gebruik van de mariene ruimte; 

b. vaststellen van een kader voor het maken van keuzes tussen con-
currerende menselijke activiteiten en het beheren van de effecten daar-
van op het mariene milieu door maritieme ruimtelijke ordening te ge-
bruiken als een instrument voor betere besluitvorming; 

c. bevorderen van duurzame ontwikkeling van kustregio’s en mari-
tieme industrieën om economische groei en werkgelegenheid te genere-
ren, onder andere door goede praktijken uit te wisselen; 

d. bevorderen van strategische allianties tussen maritieme industrieën, 
diensten en wetenschappelijke instellingen die gespecialiseerd zijn in 
marien en maritiem onderzoek, waaronder de oprichting van sectorover-
schrijdende maritieme clusters; 

e. streven naar verbetering van de maatregelen met betrekking tot 
maritieme veiligheid en beveiliging en naar meer grens- en sectorover-
schrijdend maritiem toezicht om het hoofd te bieden aan de steeds gro-
tere risico’s als gevolg van intensief maritiem verkeer, afvallozingen 
door schepen en ongevallen en illegale activiteiten op zee, waarbij wordt 
voortgebouwd op de ervaring van het coördinatie- en informatiecentrum 
in Burgas; 

f. tot stand brengen van een regelmatige dialoog en bevorderen van 
verschillende netwerken tussen maritieme actoren. 

Artikel 412

De samenwerking omvat onder andere:
a. uitwisseling van informatie, goede praktijken en ervaringen en 

overdracht van maritieme knowhow, onder andere inzake het gebruik 
van innovatieve technologieën in de maritieme sector; 
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b. uitwisseling van informatie en goede praktijken inzake financie-
ringsopties voor projecten, waaronder publiek-private partnerschappen; 

c. bevordering van de samenwerking tussen de partijen in de rele-
vante internationale maritieme fora. 

AFDELING 3 

REGELMATIGE DIALOOG OVER VISSERIJ EN MARITIEM BELEID

Artikel 413

Er vindt een regelmatige dialoog plaats over de vraagstukken die val-
len onder de afdelingen 1 en 2 van hoofdstuk 18 van titel V (Economi-
sche en sectorale samenwerking) van deze overeenkomst.

HOOFDSTUK 19

DE DONAU

Artikel 414

Gezien het grensoverschrijdende karakter van het stroomgebied van 
de Donau en het historische belang van deze rivier voor de bevolkings-
groepen die langs de rivier wonen, streven de partijen naar:

a. betere uitvoering van de internationale verbintenissen die de lidsta-
ten en Oekraïne zijn aangegaan op het gebied van de scheepvaart, vis-
serij, bescherming van het milieu, met name van aquatische ecosyste-
men, waaronder de instandhouding van de levende aquatische 
hulpbronnen, om een goede ecologische toestand te bereiken, alsmede 
op andere relevante gebieden van de menselijke activiteit; 

b. waar nodig ondersteuning van initiatieven tot ontwikkeling van 
bilaterale en multilaterale verdragen en regelingen ter bevordering van 
duurzame ontwikkeling, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan 
de eerbiediging van de traditionele levenswijzen van de bevolkingsgroe-
pen die langs de rivier wonen en de bevordering van de economische 
activiteit door middel van geïntegreerd beheer van het stroomgebied van 
de Donau. 

HOOFDSTUK 20

CONSUMENTENBESCHERMING

Artikel 415

De partijen streven samen naar een hoog niveau van consumentenbe-
scherming en verenigbaarheid van hun systemen voor 
consumentenbescherming.
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Artikel 416

Om deze doelstellingen te verwezenlijken omvat de samenwerking 
met name:

a. bevordering van de uitwisseling van informatie over systemen voor 
consumentenbescherming; 

b. levering van expertise over wetgevende en technische capaciteit 
voor de handhaving van de wetgeving en over systemen voor markttoe-
zicht; 

c. verbetering van de informatie die aan consumenten wordt ver-
strekt; 

d. opleidingsactiviteiten voor ambtenaren en vertegenwoordigers van 
consumentenbelangen; 

e. bevordering van de oprichting van onafhankelijke consumentenor-
ganisaties en contacten tussen vertegenwoordigers van consumenten. 

Artikel 417

Oekraïne brengt zijn wetgeving geleidelijk in overeenstemming met 
de Europese wet- en regelgeving, zoals beschreven in bijlage XXXVIII 
bij deze overeenkomst, waarbij handelsbelemmeringen moeten worden 
voorkomen.

Artikel 418

Er vindt een regelmatige dialoog plaats over de vraagstukken die val-
len onder hoofdstuk 20 van titel V (Economische en sectorale samen-
werking) van deze overeenkomst.

HOOFDSTUK 21

WERKGELEGENHEID, SOCIAAL BELEID EN GELIJKE KANSEN

Artikel 419

Rekening houdend met hoofdstuk 13 (Handel en duurzame ontwikke-
ling) van titel IV (Handel en daarmee verband houdende aangelegenhe-
den) versterken de partijen hun dialoog en samenwerking ter bevorde-
ring van de agenda voor fatsoenlijk werk, het werkgelegenheidsbeleid, 
gezondheid en veiligheid op het werk, de sociale dialoog, sociale be-
scherming, sociale inclusie, gelijkheid van mannen en vrouwen en be-
strijding van discriminatie.

Artikel 420

Met de samenwerking op de door artikel 419 van deze overeenkomst 
bestreken gebieden wordt gestreefd naar:
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a. verbetering van de levenskwaliteit; 
b. aanpak van gemeenschappelijke problemen, zoals mondialisering 

en demografische verandering; 
c. meer en betere banen in fatsoenlijke arbeidsomstandigheden; 
d. sociale rechtvaardigheid en eerlijkheid bij de hervorming van de 

arbeidsmarkt; 
e. een arbeidsmarktklimaat waarin flexibiliteit en zekerheid worden 

gecombineerd; 
f. actieve arbeidsmarktmaatregelen en efficiëntere diensten voor ar-

beidsbemiddeling om te voldoen aan de behoeften van de arbeidsmarkt; 
g. integratie van kansarmen in de arbeidsmarkt; 
h. beperking van de informele economie door zwartwerk om te zet-

ten in regulier werk; 
i. betere bescherming van de gezondheid en de veiligheid op het 

werk, onder andere door opleiding en voorlichting over vraagstukken in 
verband met gezondheid en veiligheid, bevordering van preventieve 
maatregelen, preventie met betrekking tot de belangrijkste risicofactoren 
voor ongevallen, het beheer van chemische stoffen en de uitwisseling 
van praktijken en onderzoek op dit vlak; 

j. betere sociale bescherming en modernisering van de socialezeker-
heidsstelsels in termen van kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid; 

k. armoedebestrijding en meer sociale cohesie; 
l. gelijkheid van en gelijke kansen voor mannen en vrouwen op het 

gebied van werkgelegenheid, onderwijs en opleiding en in de economie, 
de samenleving en de besluitvorming; 

m. bestrijding van discriminatie op alle gronden; 
n. meer capaciteit voor de sociale partners en bevordering van de 

sociale dialoog. 

Artikel 421

De partijen moedigen de participatie aan van alle belanghebbenden, 
met name de sociale partners en het maatschappelijk middenveld, in de 
beleidshervormingen van Oekraïne en in de samenwerking tussen de 
partijen in het kader van deze overeenkomst.

Artikel 422

De partijen bevorderen de maatschappelijke verantwoordelijkheid en 
verantwoordingsplicht van bedrijven en moedigen verantwoorde zake-
lijke praktijken aan, zoals bepleit in het Global Compact van de Ver-
enigde Naties van 2000, de tripartiete beginselverklaring betreffende 
multinationale ondernemingen en sociaal beleid van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) van 1977, zoals gewijzigd in 2006, en de 
OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van 1976, zoals 
gewijzigd in 2000.

251 160



Artikel 423

De partijen streven naar meer samenwerking op het gebied van werk-
gelegenheid en sociaal beleid binnen alle relevante regionale, multilate-
rale en internationale fora en organisaties.

Artikel 424

Oekraïne brengt zijn wetgeving geleidelijk in overeenstemming met 
de EU-wetgeving, -normen en -praktijken op het gebied van werkgele-
genheid, sociaal beleid en gelijke kansen, zoals beschreven in bijlage 
XXXIX bij deze overeenkomst.

Artikel 425

Er vindt een regelmatige dialoog plaats over de vraagstukken die val-
len onder hoofdstuk 21 van titel V (Economische en sectorale samen-
werking) van deze overeenkomst.

HOOFDSTUK 22

VOLKSGEZONDHEID

Artikel 426

De partijen ontwikkelen samenwerking op het gebied van de volksge-
zondheid om het niveau van de bescherming van de volksgezondheid en 
de gezondheid van de mens te verhogen, als basisvoorwaarde voor duur-
zame ontwikkeling en economische groei.

Artikel 427

1. De samenwerking omvat met name:
a. versterking van de gezondheidszorgsystemen en de capaciteit daar-

van in Oekraïne, met name door hervormingen, verdere ontwikkeling 
van de primaire gezondheidszorg en de opleiding van personeel; 

b. preventie en controle van overdraagbare ziekten, zoals hiv/aids en 
tuberculose, vergroting van de paraatheid met betrekking tot de uitbraak 
van hoogpathogene ziekten en de uitvoering van internationale gezond-
heidswetgeving; 

c. preventie en controle van niet-overdraagbare ziekten door middel 
van het uitwisselen van informatie en goede praktijken, het bevorderen 
van een gezonde levensstijl, het aanpakken van belangrijke bepalende 
factoren en problemen met betrekking tot gezondheid, zoals gezondheid 
van moeders en kinderen, geestelijke gezondheid, verslaving aan alco-
hol, drugs of tabak, waaronder de uitvoering van het kaderverdrag 
inzake tabaksontmoediging van 2003; 

252160



d. kwaliteit en veiligheid van stoffen van menselijke oorsprong, zoals 
bloed, weefsel en cellen; 

e. informatie over en kennis van gezondheid, onder andere de inte-
gratie van gezondheid in alle beleidsterreinen. 

2. Daartoe wisselen de partijen gegevens en goede praktijken uit en 
ondernemen zij gezamenlijke activiteiten, onder andere door gezondheid 
in alle beleidsterreinen te integreren en Oekraïne geleidelijk te integre-
ren in de Europese netwerken op het gebied van de volksgezondheid. 

Artikel 428

Oekraïne brengt zijn wetgeving en praktijken geleidelijk in overeen-
stemming met de Europese wet- en regelgeving, met name wat betreft 
overdraagbare ziekten, bloed, weefsel en cellen en tabak. Een overzicht 
van de belangrijkste Europese wet- en regelgeving op dit vlak is opge-
nomen in bijlage XL bij deze overeenkomst.

Artikel 429

Er vindt een regelmatige dialoog plaats over de vraagstukken die val-
len onder hoofdstuk 22 van titel V (Economische en sectorale samen-
werking) van deze overeenkomst.

HOOFDSTUK 23

ONDERWIJS, OPLEIDING EN JEUGD

Artikel 430

De partijen bevorderen de samenwerking op het gebied van onder-
wijs, opleiding en jeugdzaken, waarbij zij de inhoud van elkaars curri-
culum, de organisatie van elkaars onderwijssysteem en hun culturele en 
linguïstische diversiteit volledig eerbiedigen, teneinde het wederzijdse 
begrip te vergroten, de interculturele dialoog te stimuleren en de kennis 
van elkaars cultuur te versterken.

Artikel 431

De partijen intensiveren hun samenwerking op het gebied van het 
hoger onderwijs, vooral met het oog op:

a. hervorming en modernisering van de systemen voor hoger onder-
wijs; 

b. bevordering van de convergentie op het gebied van het hoger 
onderwijs volgens het Bolognaproces; 

c. verhoging van de kwaliteit en relevantie van het hoger onderwijs; 
d. meer samenwerking tussen instellingen voor hoger onderwijs; 
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e. meer capaciteit voor instellingen voor hoger onderwijs; 
f. meer mobiliteit van studenten en docenten; vergemakkelijking van 

de toegang tot het hoger onderwijs. 

Artikel 432

De partijen streven naar meer uitwisseling van informatie en deskun-
digheid ter bevordering van nauwere samenwerking op het gebied van 
beroepsonderwijs en opleiding, vooral met het oog op:

a. de ontwikkeling van systemen voor beroepsonderwijs en opleiding 
en na- en bijscholing tijdens de professionele loopbaan, waarbij wordt 
ingespeeld op de veranderingen op de arbeidsmarkt; 

b. de oprichting van een nationaal kader ter verbetering van de trans-
parantie en de erkenning van kwalificaties en competenties, waarbij 
waar mogelijk gebruik wordt gemaakt van de ervaring van de EU. 

Artikel 433

De partijen onderzoeken of zij hun samenwerking op andere terreinen 
kunnen ontwikkelen, bijvoorbeeld met betrekking tot het middelbaar 
onderwijs, onderwijs op afstand en een leven lang leren.

Artikel 434

De partijen streven naar nauwere samenwerking en de uitwisseling 
van ervaringen op het gebied van het jeugdbeleid en informele opleiding 
door:

a. jongeren beter te integreren in de samenleving door actief burger-
schap en zin voor initiatief aan te moedigen; 

b. jongeren te helpen om kennis, vaardigheden en competenties te 
verwerven buiten het onderwijssysteem, onder andere door middel van 
vrijwilligerswerk, en dergelijke ervaring te erkennen; 

c. samenwerking met derde landen aan te moedigen; 
d. samenwerking tussen jongerenorganisaties in Oekraïne, de EU en 

haar lidstaten aan te moedigen; 
e. een gezonde levensstijl aan te moedigen, met name voor jongeren. 

Artikel 435

De partijen houden bij hun samenwerking rekening met de aanbeve-
lingen van bijlage XLI bij deze overeenkomst.

Artikel 436

Er vindt een regelmatige dialoog plaats over de vraagstukken die val-
len onder hoofdstuk 23 van titel V (Economische en sectorale samen-
werking) van deze overeenkomst.
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HOOFDSTUK 24

CULTUUR

Artikel 437

De partijen bevorderen de culturele samenwerking teneinde het we-
derzijds begrip te vergroten, en bevorderen culturele uitwisselingen en 
de mobiliteit van kunst en kunstenaars uit de EU en Oekraïne.

Artikel 438

De partijen moedigen interculturele dialoog aan tussen personen en 
organisaties die het maatschappelijk middenveld en culturele instellin-
gen uit de EU en Oekraïne vertegenwoordigen.

Artikel 439

De partijen werken nauw samen in relevante internationale fora, bij-
voorbeeld de organisatie van de Verenigde Naties voor onderwijs, we-
tenschap en cultuur (Unesco) en de Raad van Europa, onder andere om 
de culturele diversiteit te ontwikkelen en het cultureel en historisch erf-
goed te behouden en op te waarderen.

Artikel 440

De partijen streven naar een regelmatige beleidsdialoog over cultuur 
ter bevordering van de ontwikkeling van de cultuurindustrie in de EU en 
Oekraïne. Daartoe zorgen de partijen voor passende uitvoering van het 
Unesco-verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de 
diversiteit van cultuuruitingen van 2005.

HOOFDSTUK 25

SPORT EN BEWEGING

Artikel 441

1. De partijen werken samen op het gebied van sport en beweging om 
een gezonde levensstijl onder alle leeftijdsgroepen te ontwikkelen, de 
sociale en educatieve waarde van sport te bevorderen en bedreigingen 
voor de sport, zoals doping, wedstrijdvervalsing, racisme en geweld, te 
bestrijden. 

2. De samenwerking omvat onder andere de uitwisseling van infor-
matie en goede praktijken op de volgende gebieden:
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a. bevordering van sport en beweging via het onderwijs, in samen-
werking met overheidsinstellingen en niet-gouvernementele organisa-
ties; 

b. beweging en deelname aan sport als bijdrage aan een gezonde 
levensstijl en algemeen welzijn; 

c. ontwikkeling van nationale systemen voor competenties en kwali-
ficaties in de sportsector; 

d. integratie van kansarme groeperingen door middel van sport; 
e. bestrijding van dopinggebruik; 
f. bestrijding van wedstrijdvervalsing; 
g. beveiliging tijdens grote internationale sportevenementen. 

Artikel 442

Er vindt een regelmatige dialoog plaats over de vraagstukken die val-
len onder hoofdstuk 25 van titel V (Economische en sectorale samen-
werking) van deze overeenkomst.

HOOFDSTUK 26

MAATSCHAPPELIJKE SAMENWERKING

Artikel 443

De partijen bevorderen de samenwerking tussen maatschappelijke 
organisaties, met het oog op:

a. intensivering van de contacten en bevordering van de uitwisseling 
van ervaringen tussen alle sectoren van het maatschappelijk middenveld 
in de EU-lidstaten en Oekraïne; 

b. betrokkenheid van maatschappelijke organisaties bij de tenuitvoer-
legging van deze overeenkomst, inclusief het toezicht daarop, en de ont-
wikkeling van de bilaterale betrekkingen tussen de EU en Oekraïne; 

c. meer kennis van en inzicht in Oekraïne in de EU-lidstaten, onder 
meer wat betreft de geschiedenis en cultuur van het land; 

d. meer kennis van en inzicht in de Europese Unie in Oekraïne, onder 
meer wat betreft de waarden waarop de EU is gegrondvest, de werking 
en het beleid. 

Artikel 444

De partijen bevorderen dialoog en samenwerking tussen vertegen-
woordigers van het maatschappelijk middenveld van beide partijen als 
integraal onderdeel van de betrekkingen tussen de EU en Oekraïne, 
door:
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a. de intensivering van contacten en van de uitwisseling van ervarin-
gen tussen maatschappelijke organisaties in de EU-lidstaten en Oekraïne 
te bevorderen, met name door middel van seminars, opleiding, en der-
gelijke; 

b. de institutionele opbouw en consolidatie van het maatschappelijk 
middenveld te bevorderen, onder andere door lobbying, informele net-
werken, bezoeken, workshops, enzovoorts; 

c. vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld uit Oe-
kraïne vertrouwd te maken met het proces van overleg en dialoog tus-
sen de sociale en maatschappelijke partners in de EU, met het oog op 
de integratie van het maatschappelijk middenveld in de beleidsdialoog 
in Oekraïne. 

Artikel 445

Er vindt een regelmatige dialoog plaats over de vraagstukken die val-
len onder hoofdstuk 26 van titel V (Economische en sectorale samen-
werking) van deze overeenkomst.

HOOFDSTUK 27

GRENSOVERSCHRIJDENDE EN REGIONALE SAMENWERKING

Artikel 446

De partijen bevorderen wederzijds begrip en bilaterale samenwerking 
op het gebied van het regionaal beleid, de methoden voor formulering 
en uitvoering van regionaal beleid, waaronder bestuur en partnerschap 
op meerdere niveaus, met bijzondere aandacht voor de ontwikkeling van 
kansarme gebieden en territoriale samenwerking, teneinde communica-
tiekanalen tot stand te brengen en de uitwisseling van informatie te 
bevorderen tussen nationale, regionale en lokale overheden, sociaal-
economische actoren en het maatschappelijk middenveld.

Artikel 447

De partijen ondersteunen en versterken de betrokkenheid van lokale 
en regionale overheden bij grensoverschrijdende en regionale samenwer-
king en de daarmee verband houdende beheersstructuren, bevorderen de 
samenwerking door een passend wetgevend kader tot stand te brengen, 
ondersteunen en ontwikkelen maatregelen voor capaciteitsopbouw en 
bevorderen de versterking van grensoverschrijdende en regionale econo-
mische en zakelijke netwerken.
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Artikel 448

De partijen versterken en stimuleren de ontwikkeling van de grens-
overschrijdende en regionale dimensie van onder andere vervoer, ener-
gie, communicatienetwerken, cultuur, onderwijs, toerisme, gezondheid 
en andere terreinen die onder deze overeenkomst vallen en die van 
invloed zijn op de grensoverschrijdende en regionale samenwerking. De 
partijen moedigen met name de ontwikkeling van grensoverschrijdende 
samenwerking aan met betrekking tot de modernisering, uitrusting en 
coördinatie van noodhulpdiensten.

Artikel 449

Er vindt een regelmatige dialoog plaats over de vraagstukken die val-
len onder hoofdstuk 27 van titel V (Economische en sectorale samen-
werking) van deze overeenkomst.

HOOFDSTUK 28

DEELNAME AAN EU-AGENTSCHAPPEN EN -PROGRAMMA’S

Artikel 450

Oekraïne mag deelnemen aan EU-agentschappen die relevant zijn 
voor de uitvoering van deze overeenkomst en aan alle andere EU-
agentschappen, indien dat mogelijk is op grond van de oprichtingsver-
ordening en op de daarin vastgelegde voorwaarden. Oekraïne sluit voor 
elk agentschap een aparte overeenkomst met de EU inzake de deelname 
en de financiële bijdrage.

Artikel 451

Oekraïne mag deelnemen aan alle huidige en toekomstige program-
ma’s van de Unie die overeenkomstig de bepalingen tot vaststelling van 
die programma’s voor het land openstaan. Deelname van Oekraïne aan 
de programma’s van de Unie vindt plaats volgens de bepalingen van het 
in de bijlage opgenomen protocol III inzake een kaderovereenkomst tus-
sen de Europese Unie en Oekraïne inzake de algemene beginselen voor 
deelname van Oekraïne aan EU-programma’s van 2010.

Artikel 452

De EU stelt Oekraïne in kennis van de oprichting van nieuwe EU-
agentschappen en -programma’s en van veranderingen in de voorwaar-
den voor deelname aan deze agentschappen en programma’s zoals be-
schreven in de artikelen 450 en 451 van deze overeenkomst.
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TITEL VI

FINANCIËLE SAMENWERKING EN FRAUDEBESTRIJDING

Artikel 453

Oekraïne komt in aanmerking voor financiële bijstand via de relevante 
EU-mechanismen en -instrumenten voor financiering. De financiële bij-
stand moet bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van 
deze overeenkomst en wordt verstrekt overeenkomstig de onderstaande 
bepalingen.

Artikel 454

De belangrijkste beginselen inzake de financiële bijstand worden vast-
gelegd in de relevante reglementen voor de financiële instrumenten van 
de EU.

Artikel 455

De prioritaire gebieden voor de financiële bijstand van de EU worden 
door de partijen bepaald en vastgelegd in indicatieve programma’s die 
overeenstemmen met de overeengekomen beleidsprioriteiten. De indica-
tieve bedragen van deze bijstand worden vastgesteld op basis van de 
behoeften van Oekraïne, de sectorale capaciteit en de vorderingen met 
betrekking tot de hervormingen.

Artikel 456

Om de beschikbare middelen optimaal te benutten streven de partijen 
ernaar de bijstand uit te voeren in nauwe samenwerking en coördinatie 
met andere donorlanden, donororganisaties en internationale financiële 
instellingen en overeenkomstig de internationale beginselen inzake doel-
treffendheid van hulp.

Artikel 457

De fundamentele juridische, administratieve en technische grondslag 
van de financiële bijstand wordt vastgelegd in specifieke overeenkom-
sten tussen de partijen.

Artikel 458

De Associatieraad wordt op de hoogte gehouden van de voortgang en 
de uitvoering van de financiële bijstand en de impact op de verwezen-
lijking van de doelstellingen van de overeenkomst. Daartoe zorgen de 
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relevante organen van de partijen op passende wijze en op wederzijdse 
en permanente basis voor toezicht en evaluatie van informatie.

Artikel 459

1. De partijen voeren de financiële steun uit volgens de beginselen 
van goed financieel beheer en werken samen om de financiële belangen 
van de Europese Unie en van Oekraïne te beschermen, zoals beschreven 
in bijlage XLII bij deze overeenkomst. De partijen nemen doeltreffende 
maatregelen om fraude, corruptie en andere illegale activiteiten te voor-
komen en te bestrijden, onder andere door middel van wederzijdse 
administratieve en juridische bijstand op de terreinen waarop de over-
eenkomst van toepassing is. 

2. Daartoe brengt Oekraïne zijn wetgeving ook geleidelijk in over-
eenstemming met de bepalingen van bijlage XLIII bij deze overeen-
komst. 

3. Bijlage XLII bij deze overeenkomst is van toepassing op alle ver-
dere overeenkomsten en financieringsinstrumenten die worden gesloten 
tussen de partijen en op alle EU-financieringsinstrumenten waarmee 
Oekraïne zich eventueel associeert, zonder afbreuk te doen aan andere 
aanvullende bepalingen inzake audits, verificaties ter plaatse, inspecties, 
controles en fraudebestrijdingsmaatregelen, onder andere die van het 
Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en de Europese Reken-
kamer. 

TITEL VII

INSTITUTIONELE, ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN

HOOFDSTUK 1

INSTITUTIONEEL KADER

Artikel 460

1. Het hoogste niveau van de politieke en beleidsdialoog tussen de 
partijen is de topbijeenkomst. Topbijeenkomsten vinden in beginsel een-
maal per jaar plaats. Tijdens topbijeenkomsten worden de algemene 
richtsnoeren voor de uitvoering van deze overeenkomst vastgesteld en 
worden bilaterale of internationale vraagstukken van wederzijds belang 
besproken. 

2. Op het niveau van de ministers vindt een regelmatige politieke en 
beleidsdialoog plaats binnen de bij artikel 461 van deze overeenkomst 
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opgerichte Associatieraad en in het kader van in overleg vast te stellen 
regelmatige vergaderingen tussen vertegenwoordigers van beide par-
tijen. 

Artikel 461

1. Er wordt een Associatieraad opgericht. De Associatieraad houdt 
toezicht op en volgt de toepassing en tenuitvoerlegging van deze over-
eenkomst en toetst regelmatig de werking van de overeenkomst in het 
licht van de doelstellingen. 

2. De Associatieraad komt regelmatig bijeen op ministerieel niveau, 
ten minste eenmaal per jaar en verder wanneer de omstandigheden zulks 
vereisen. De Associatieraad komt bijeen in de noodzakelijke samenstel-
ling, die in onderling overleg wordt bepaald. 

3. Naast het toezicht op de toepassing en tenuitvoerlegging van deze 
overeenkomst onderzoekt de Associatieraad alle belangrijke vraagstuk-
ken in het kader van de overeenkomst en alle andere bilaterale of inter-
nationale vraagstukken van wederzijds belang. 

Artikel 462

1. De Associatieraad bestaat uit de leden van de Raad van de Euro-
pese Unie en leden van de Europese Commissie, enerzijds, en leden van 
de regering van Oekraïne, anderzijds. 

2. De Associatieraad stelt zijn eigen reglement van orde vast. 

3. Het voorzitterschap van de Associatieraad wordt bij toerbeurt be-
kleed door een vertegenwoordiger van de Unie en een vertegenwoordi-
ger van Oekraïne. 

4. Indien nodig en in overleg kunnen andere organen als waarnemer 
deelnemen aan de werkzaamheden van de Associatieraad. 

Artikel 463

1. Om de doelstellingen van de overeenkomst te bereiken, heeft de 
Associatieraad de bevoegdheid besluiten te nemen binnen de toepas-
singssfeer van deze overeenkomst voor de in de overeenkomst vermelde 
gevallen. Deze besluiten zijn bindend voor de partijen, die de nodige 
maatregelen treffen voor de uitvoering ervan, waaronder indien noodza-
kelijk optreden door in het kader van deze overeenkomst ingestelde spe-
cifieke organen. De Associatieraad kan tevens aanbevelingen doen. De 
Associatieraad stelt zijn besluiten en aanbevelingen vast in overleg tus-
sen de partijen, na voltooiing van hun interne procedures. 
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2. Overeenkomstig de in deze overeenkomst vastgelegde doelstelling 
van geleidelijke aanpassing van de wetgeving van Oekraïne aan die van 
de Unie vormt de Associatieraad een forum voor de uitwisseling van 
informatie over de wetgeving van de Europese Unie en Oekraïne, zowel 
wetgeving die wordt voorbereid als wetgeving die van kracht is, en over 
de maatregelen met betrekking tot tenuitvoerlegging, handhaving en 
naleving. 

3. Daartoe kan de Associatieraad de bijlagen bij deze overeenkomst 
wijzigen, rekening houdend met de ontwikkeling van de EU-wetgeving 
en toepasselijke normen die worden vastgesteld in internationale instru-
menten die de partijen relevant achten, zonder afbreuk te doen aan spe-
cifieke bepalingen van titel IV (Handel en daarmee verband houdende 
aangelegenheden) van deze overeenkomst. 

Artikel 464

1. Er wordt een Associatiecomité opgericht. Het Associatiecomité 
staat de Associatieraad bij in de uitvoering van zijn taken. Dit doet geen 
afbreuk aan de verantwoordelijkheden van de verschillende fora voor de 
politieke dialoog als beschreven in artikel 5 van deze overeenkomst. 

2. Het Associatiecomité bestaat uit vertegenwoordigers van beide par-
tijen, gewoonlijk op het niveau van hoge ambtenaren. 

3. Het voorzitterschap van het Associatiecomité wordt bij toerbeurt 
bekleed door een vertegenwoordiger van de Unie en een vertegenwoor-
diger van Oekraïne. 

Artikel 465

1. De Associatieraad stelt in zijn reglement van orde de taken en de 
werking van het Associatiecomité vast; in ieder geval behoort de voor-
bereiding van de vergaderingen van de Associatieraad tot de taken van 
het Associatiecomité. Het Associatiecomité komt ten minste eenmaal per 
jaar bijeen. 

2. De Associatieraad kan bevoegdheden overdragen aan het Associa-
tiecomité, waaronder de bevoegdheid om bindende besluiten te nemen. 

3. Het Associatiecomité is bevoegd om besluiten vast te stellen in de 
in deze overeenkomst genoemde gevallen en op de terreinen waarvoor 
de Associatieraad bevoegdheden heeft overgedragen aan het Associatie-
comité. Deze besluiten zijn bindend voor de partijen, die de nodige 
maatregelen treffen voor de uitvoering ervan. Het Associatiecomité stelt 
besluiten vast in onderlinge overeenstemming tussen de partijen. 
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4. Het Associatiecomité komt in een specifieke samenstelling bijeen 
voor de bespreking van alle onderwerpen met betrekking tot titel IV 
(Handel en daarmee verband houdende aangelegenheden) van deze over-
eenkomst. Het Associatiecomité komt in deze samenstelling ten minste 
eenmaal per jaar bijeen. 

Artikel 466

1. Het Associatiecomité wordt bijgestaan door de in het kader van 
deze overeenkomst opgerichte subcomités. 

2. De Associatieraad kan besluiten op specifieke terreinen andere 
comités of organen in te stellen wanneer dat noodzakelijk is voor de uit-
voering van de overeenkomst; de Associatieraad bepaalt de samenstel-
ling, taken en werking van die organen. Daarnaast kunnen dergelijke bij-
zondere comités en organen alle aangelegenheden bespreken die zij 
relevant achten, zonder afbreuk te doen aan de specifieke bepalingen van 
titel IV (Handel en daarmee verband houdende aangelegenheden) van 
deze overeenkomst. 

3. Het Associatiecomité kan eveneens subcomités instellen om de 
vooruitgang te inventariseren die is geboekt in de regelmatige dialoog 
als bedoeld in titel V (Economische en sectorale samenwerking) van 
deze overeenkomst. 

4. De subcomités zijn bevoegd om besluiten vast te stellen in de in 
de overeenkomst genoemde gevallen. De subcomités brengen regelma-
tig verslag over hun activiteiten uit aan het Associatiecomité, overeen-
komstig de vereisten. 

5. De op grond van titel IV van deze overeenkomst ingestelde sub-
comités stellen het Associatiecomité in zijn specifieke samenstelling 
voor handel, zoals bedoeld in artikel 465, lid 4, van deze overeenkomst, 
tijdig in kennis van de datum en de agenda van hun vergaderingen. Zij 
brengen tijdens elke periodieke vergadering van het Associatiecomité in 
deze specifieke samenstelling verslag uit over hun activiteiten. 

6. Het bestaan van subcomités belet partijen niet een aangelegenheid 
rechtstreeks aan het bij artikel 464 van deze overeenkomst opgerichte 
Associatiecomité voor te leggen, ook in zijn specifieke samenstelling 
voor handel. 

Artikel 467

1. Er wordt een Parlementair Associatiecomité ingesteld. Dit dient als 
forum voor leden van de Verchovna Rada van Oekraïne en het Europees 
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Parlement om elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen. Het 
Comité komt met zelf te bepalen tussenpozen bijeen. 

2. Het Parlementair Associatiecomité bestaat uit leden van het Euro-
pees Parlement enerzijds en leden van de Verchovna Rada van Oekraïne 
anderzijds. 

3. Het Parlementair Associatiecomité stelt zijn eigen reglement van 
orde vast. 

4. Het voorzitterschap van het Parlementair Associatiecomité wordt 
bij toerbeurt bekleed door een vertegenwoordiger van het Europees Par-
lement en een vertegenwoordiger van de Verchovna Rada van Oekraïne, 
overeenkomstig de in het reglement van orde vast te stellen bepalingen. 

Artikel 468

1. Het Parlementair Associatiecomité kan bij de Associatieraad in-
lichtingen inwinnen over de tenuitvoerlegging van deze overeenkomst; 
de Associatieraad verstrekt het Associatiecomité de verlangde informa-
tie. 

2. Het Parlementair Associatiecomité wordt ingelicht over de beslui-
ten en aanbevelingen van de Associatieraad. 

3. Het Parlementair Associatiecomité kan aanbevelingen doen aan de 
Associatieraad. 

4. Het Parlementair Associatiecomité kan subcomités instellen. 

Artikel 469

1. De partijen moedigen regelmatige bijeenkomsten tussen vertegen-
woordigers van hun maatschappelijk middenveld aan om hen te infor-
meren over of hun input te verzamelen voor de uitvoering van deze over-
eenkomst. 

2. Er wordt een platform voor het maatschappelijk middenveld opge-
richt. Dit platform bestaat uit en dient als forum voor leden van het 
Europees Economisch en Sociaal Comité enerzijds en vertegenwoordi-
gers van het maatschappelijk middenveld van Oekraïne anderzijds om 
elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen. Het platform komt 
met zelf te bepalen tussenpozen bijeen. 

3. Het platform voor het maatschappelijk middenveld stelt zijn eigen 
reglement van orde vast. 
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4. Het voorzitterschap van het platform voor het maatschappelijk 
middenveld wordt bij toerbeurt bekleed door een vertegenwoordiger van 
het Europees Economisch en Sociaal Comité en een vertegenwoordiger 
van het maatschappelijk middenveld van Oekraïne, overeenkomstig de 
in het reglement van orde vast te stellen bepalingen. 

Artikel 470

1. Het platform voor het maatschappelijk middenveld wordt ingelicht 
over de besluiten en aanbevelingen van de Associatieraad. 

2. Het platform voor het maatschappelijk middenveld kan aanbeve-
lingen doen aan de Associatieraad. 

3. Het Associatiecomité en het Parlementair Associatiecomité organi-
seren regelmatige contacten met de vertegenwoordigers van het platform 
voor het maatschappelijk middenveld om hun standpunten inzake de 
verwezenlijking van de doelstellingen van deze overeenkomst te verne-
men. 

HOOFDSTUK 2

ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 471

Toegang tot gerechtelijke en administratieve instanties
Binnen het toepassingsgebied van deze overeenkomst zorgt elke par-

tij ervoor dat natuurlijke personen en rechtspersonen van de andere par-
tij, zonder discriminatie ten opzichte van haar eigen onderdanen, toe-
gang hebben tot de bevoegde gerechtelijke en administratieve instanties, 
ter verdediging van hun individuele rechten en eigendomsrechten.

Artikel 472

Maatregelen in verband met wezenlijke veiligheidsbelangen
Niets in deze overeenkomst belet een partij maatregelen te nemen:
a. die zij nodig acht om onthulling te beletten van informatie die 

tegen haar wezenlijke veiligheidsbelangen indruist; 
b. die verband houden met de productie van of de handel in wapens, 

munitie of oorlogsmaterieel of met onderzoek, ontwikkeling of produc-
tie die absoluut vereist is voor defensiedoeleinden, mits deze maatrege-
len geen afbreuk doen aan de concurrentievoorwaarden voor producten 
die niet voor specifiek militaire doeleinden bestemd zijn; 

c. die zij van vitaal belang acht voor haar eigen veiligheid, in geval 
van ernstige binnenlandse onlusten die de openbare orde bedreigen, in 
tijden van oorlog of ernstige internationale spanningen die een oorlogs-
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dreiging inhouden, of om verplichtingen na te komen die zij voor de 
bewaring van de vrede en de internationale veiligheid is aangegaan. 

Artikel 473

Non-discriminatie

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

a. de regelingen die Oekraïne ten opzichte van de Unie of de lidsta-
ten toepast, geen aanleiding geven tot onderlinge discriminatie van de 
lidstaten, hun onderdanen of hun bedrijven; 

b. de regelingen die de Unie of de lidstaten ten opzichte van Oekra-
ïne toepassen, geen aanleiding geven tot discriminatie tussen onderda-
nen of bedrijven van Oekraïne. 

2. Lid 1 van dit artikel doet geen afbreuk aan het recht van de par-
tijen om de desbetreffende bepalingen van hun belastingwetgeving toe 
te passen op belastingplichtigen die niet in een identieke situatie verke-
ren ten aanzien van hun woonplaats. 

Artikel 474

Geleidelijke aanpassing

Overeenkomstig de in artikel 1 van deze overeenkomst beschreven 
doelstellingen van deze overeenkomst brengt Oekraïne zijn wetgeving 
geleidelijk in overeenstemming met de in de bijlagen I tot en met XLIII 
bij deze overeenkomst beschreven EU-wetgeving, op basis van de ver-
bintenissen die zijn beschreven in de titels IV, V en VI van deze over-
eenkomst en de bepalingen van de genoemde bijlagen. Deze bepaling 
doet geen afbreuk aan eventuele specifieke beginselen en verplichtingen 
inzake aanpassing van de regelgeving uit hoofde van titel IV (Handel en 
daarmee verband houdende aangelegenheden) van deze overeenkomst.

Artikel 475

Toezicht

1. Toezicht houdt in dat de vorderingen met betrekking tot de uitvoe-
ring en handhaving van alle maatregelen in het kader van de overeen-
komst voortdurend worden geëvalueerd. 

2. Het toezicht omvat onder andere toetsing van de mate waarin de 
wetgeving van Oekraïne is aangepast aan die van de Europese Unie, 
zoals bepaald in deze overeenkomst, ook met betrekking tot de uitvoe-
ring en handhaving. Deze toetsing kan individueel of, in overleg, door 
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de partijen gezamenlijk worden uitgevoerd. Om de toetsing te vergemak-
kelijken brengt Oekraïne aan de EU verslag uit over de aanpassing, waar 
nodig vóór het einde van de overgangsperioden die in de overeenkomst 
zijn vastgesteld. Bij de verslaglegging en toetsing, onder andere wat 
betreft de wijze van uitvoering en de frequentie van de toetsingen, wordt 
rekening gehouden met de bepalingen ter zake van deze overeenkomst 
en met besluiten van institutionele organen die op grond van deze over-
eenkomst worden opgericht. 

3. Het toezicht kan missies ter plaatse omvatten, waaraan de instel-
lingen, organen en agentschappen van de EU deelnemen, evenals indien 
nodig niet-gouvernementele organisaties, toezichthoudende autoriteiten, 
onafhankelijke deskundigen en anderen. 

4. De resultaten van de toezichtactiviteiten, waaronder de toetsingen 
van de aanpassing als bedoeld in lid 2 van dit artikel, worden besproken 
in alle relevante krachtens deze overeenkomst opgerichte organen. Deze 
organen kunnen met eenparigheid van stemmen gezamenlijke aanbeve-
lingen goedkeuren die worden voorgelegd aan de Associatieraad. 

5. Als de partijen menen dat de maatregelen die noodzakelijk zijn op 
grond van titel IV (Handel en daarmee verband houdende aangelegen-
heden) zijn uitgevoerd en worden nageleefd, kan de Associatieraad vol-
gens de hem bij artikel 463 van deze overeenkomst verleende bevoegd-
heden besluiten tot verdere marktopenstelling zoals gedefinieerd in titel 
IV (Handel en daarmee verband houdende aangelegenheden) van deze 
overeenkomst. 

6. Een gezamenlijke aanbeveling als bedoeld in lid 4 van dit artikel 
die is voorgelegd aan de Associatieraad, of het feit dat er geen overeen-
stemming is bereikt over een dergelijke aanbeveling, valt niet onder de 
geschillenbeslechtingsprocedures zoals vastgesteld in titel IV (Handel en 
daarmee verband houdende aangelegenheden) van deze overeenkomst. 
Een besluit van het relevante institutionele orgaan of het feit dat een der-
gelijk besluit niet is genomen, valt niet onder de geschillenbeslechtings-
procedures zoals vastgesteld in titel IV (Handel en daarmee verband 
houdende aangelegenheden) van deze overeenkomst. 

Artikel 476

Voldoen aan verplichtingen

1. De partijen treffen alle algemene en bijzondere maatregelen die 
nodig zijn om aan hun verplichtingen krachtens deze overeenkomst te 
voldoen. Zij zorgen ervoor dat de in de overeenkomst vastgelegde doel-
stellingen worden bereikt. 
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2. De partijen komen overeen op verzoek van elk van de partijen 
onmiddellijk overleg te plegen via passende kanalen om kwesties met 
betrekking tot de interpretatie, de tenuitvoerlegging of de toepassing te 
goeder trouw van deze overeenkomst en andere relevante aspecten van 
de betrekkingen tussen de partijen te bespreken. 

3. Elke partij legt geschillen over de interpretatie, de tenuitvoerleg-
ging of de toepassing te goeder trouw van deze overeenkomst voor aan 
de Associatieraad, overeenkomstig artikel 477 van deze overeenkomst. 
De Associatieraad kan een bindend besluit vaststellen om het geschil te 
beslechten. 

Artikel 477

Beslechting van geschillen

1. Wanneer tussen de partijen een meningsverschil ontstaat over de 
interpretatie, de tenuitvoerlegging of de toepassing te goeder trouwe van 
de overeenkomst, dient de ene partij bij de andere partij en bij de Asso-
ciatieraad een formeel verzoek tot geschillenbeslechting in. Op geschil-
len over de interpretatie, de tenuitvoerlegging of de toepassing te goeder 
trouw van titel IV (Handel en daarmee verband houdende aangelegen-
heden) van deze overeenkomst is bij wijze van uitzondering alleen 
hoofdstuk 14 (Beslechting van geschillen) van titel IV (Handel en daar-
mee verband houdende aangelegenheden) van deze overeenkomst van 
toepassing. 

2. De partijen streven ernaar geschillen op te lossen via overleg te 
goeder trouw binnen de Associatieraad en de andere in de artikelen 461, 
465 en 466 van deze overeenkomst bedoelde organen, teneinde zo snel 
mogelijk tot een wederzijds aanvaardbare oplossing te komen. 

3. De partijen verstrekken de Associatieraad en de andere organen 
alle relevante informatie die nodig is voor een grondig onderzoek van de 
situatie. 

4. Zolang een geschil niet beslecht is, wordt het tijdens elke bijeen-
komst van de Associatieraad besproken. Een geschil wordt geacht be-
slecht te zijn wanneer de Associatieraad een bindend besluit heeft geno-
men zoals bedoeld in artikel 476, lid 3, van deze overeenkomst of 
wanneer hij heeft verklaard dat het geschil niet langer bestaat. In over-
leg tussen de partijen of op verzoek van een van de partijen kan een 
geschil ook worden besproken tijdens een vergadering van het Associa-
tiecomité of een ander relevant orgaan als bedoeld in de artikelen 461, 
465 en 466 van deze overeenkomst. Overleg kan ook schriftelijk plaats-
vinden. 
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5. Alle tijdens het overleg verstrekte informatie wordt vertrouwelijk 
behandeld. 

Artikel 478

Passende maatregelen bij niet-nakoming van verplichtingen

1. Een partij kan passende maatregelen treffen als een kwestie niet is 
opgelost binnen drie maanden na indiening van een formeel verzoek tot 
geschillenbeslechting overeenkomstig artikel 477 van deze overeen-
komst en als de klagende partij van mening is dat de andere partij een 
verplichting uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt. De overleg-
periode van drie maanden is niet verplicht in uitzonderlijke gevallen als 
beschreven in lid 3 van dit artikel. 

2. Bij voorrang moeten passende maatregelen worden gekozen die de 
werking van de overeenkomst het minst verstoren. Behalve de in lid 3 
van dit artikel beschreven gevallen mogen dergelijke maatregelen niet de 
opschorting behelzen van rechten of plichten in het kader van deze over-
eenkomst die worden genoemd in titel IV (Handel en daarmee verband 
houdende aangelegenheden) van deze overeenkomst. Dergelijke maatre-
gelen moeten onverwijld aan de Associatieraad worden gemeld en val-
len onder de overlegprocedure van artikel 476, lid 2 en de geschillenbe-
slechtingsprocedure van artikel 476, lid 3 en artikel 477 van deze 
overeenkomst. 

3. De in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde uitzonderingen 
betreffen:

a. een verwerping van de overeenkomst die in strijd is met de alge-
mene regels van het internationaal recht, of 

b. schending door de andere partij van de essentiële elementen van 
de overeenkomst als bedoeld in artikel 2 van deze overeenkomst. 

Artikel 479

Verband met andere overeenkomsten

1. De partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Euro-
pese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, ander-
zijds, die op 14 juni 1994 werd ondertekend in Luxemburg en op 1 maart 
1998 in werking trad, alsmede de daarbij behorende protocollen, worden 
ingetrokken. 

2. Deze associatieovereenkomst komt in de plaats van bovenge-
noemde overeenkomst. Verwijzingen naar bovengenoemde overeenkomst 
in alle andere overeenkomsten tussen de partijen worden gelezen als ver-
wijzingen naar deze overeenkomst. 
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3. Zolang onder deze overeenkomst geen gelijkwaardige rechten zijn 
verworven voor personen en ondernemers, doet de overeenkomst geen 
afbreuk aan de rechten die hun worden verleend bij bestaande overeen-
komsten tussen een of meer lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds. 

4. Bestaande overeenkomsten die betrekking hebben op specifieke 
samenwerkingsgebieden die binnen het toepassingsgebied van deze over-
eenkomst vallen, worden geacht onderdeel te zijn van de algemene bila-
terale betrekkingen zoals die worden geregeld bij deze overeenkomst, en 
worden geacht deel uit te maken van een gemeenschappelijk institutio-
neel kader. 

5. De partijen kunnen deze overeenkomst aanvullen door sluiting van 
specifieke overeenkomsten op alle samenwerkingsgebieden die binnen 
het toepassingsgebied van deze overeenkomst vallen. Dergelijke speci-
fieke overeenkomsten vormen een integrerend onderdeel van de alge-
mene bilaterale betrekkingen zoals die worden geregeld bij deze over-
eenkomst en maken deel uit van een gemeenschappelijk institutioneel 
kader. 

6. Onverminderd de desbetreffende bepalingen van het Verdrag be-
treffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie doet deze overeenkomst of in het kader daarvan 
ondernomen actie op generlei wijze afbreuk aan de bevoegdheid van de 
lidstaten om bilaterale samenwerkingsactiviteiten met Oekraïne te on-
dernemen of desgewenst nieuwe samenwerkingsovereenkomsten met 
Oekraïne te sluiten. 

Artikel 480

Bijlagen en protocollen

De bijlagen en protocollen vormen een integrerend onderdeel van 
deze overeenkomst.

Artikel 481

Looptijd

1. Deze overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd gesloten. Binnen 
vijf jaar na de inwerkingtreding en op enig ander moment dat de partijen 
onderling overeenkomen, wordt de verwezenlijking van de doelstellin-
gen in het kader van deze overeenkomst grondig geëvalueerd. 

2. Elk van beide partijen kan deze overeenkomst opzeggen door de 
andere partij van deze opzegging in kennis te stellen. De overeenkomst 
verstrijkt zes maanden na de datum van ontvangst van die kennisgeving. 
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Artikel 482

Definitie van de partijen

Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt onder „partijen” 
verstaan de Unie, of haar lidstaten, of de Unie en haar lidstaten, in over-
eenstemming met hun respectieve bevoegdheden krachtens het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie, enerzijds, en Oekraïne, 
anderzijds. Waar van toepassing wordt Euratom bedoeld, overeenkom-
stig de bevoegdheden krachtens het Euratomverdrag.

Artikel 483

Territoriale toepassing

Deze overeenkomst is van toepassing, enerzijds, op elk grondgebied 
waarop het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU), het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) en het Verdrag 
tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie van 
toepassing zijn, onder de in die verdragen neergelegde voorwaarden, en, 
anderzijds, op het grondgebied van Oekraïne.

Artikel 484

Depositaris van de overeenkomst

De secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie is de depo-
sitaris van deze overeenkomst.

Artikel 485

Authentieke teksten

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

271 160



Artikel 486

Inwerkingtreding

1. Deze overeenkomst wordt door de partijen volgens hun eigen pro-
cedures geratificeerd of goedgekeurd. De akten van bekrachtiging of 
goedkeuring worden neergelegd bij het secretariaat-generaal van de 
Raad van de Europese Unie. 

2. Deze overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de 
tweede maand volgende op de datum waarop de laatste akte van ratifi-
catie of van goedkeuring is neergelegd. 

3. Onverminderd lid 2 passen de Unie en Oekraïne deze Overeen-
komst op voorlopige basis ten dele toe, zoals door de Unie gespecifi-
ceerd, overeenkomstig het bepaalde in lid 4 van dit artikel en overeen-
komstig hun interne procedures en wetgeving. 

4. De voorlopige toepassing is van kracht vanaf de eerste dag van de 
tweede maand volgende op de datum waarop de depositaris het volgende 
heeft ontvangen:

– de kennisgeving van de Unie dat de voor de voorlopige toepassing 
vereiste procedures zijn voltooid, waarin wordt vermeld welke delen van 
de overeenkomst op voorlopige basis worden toegepast; en 

– de indiening door Oekraïne van zijn ratificatie-instrument, over-
eenkomstig de procedures en wetgeving van Oekraïne. 

5. Voor de bepalingen van deze Overeenkomst, en voor de bijlagen 
en protocollen daarbij, worden verwijzingen naar „de datum van inwer-
kingtreding van deze Overeenkomst” gelezen als „de datum met ingang 
waarvan de Overeenkomst voorlopig wordt toegepast”, overeenkomstig 
lid 3 van dit artikel. 

6. Gedurende periode waarin de Overeenkomst voorlopig wordt toe-
gepast, blijven de bepalingen van de partnerschaps- en samenwerkings-
overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, 
enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, die op 14 juni 1994 in Luxemburg 
werd ondertekend en die op 1 maart 1998 in werking is getreden, van 
toepassing, voor zover zij niet vallen onder de voorlopige toepassing van 
deze associatieovereenkomst. 

7. Elke partij kan door middel van een schriftelijke kennisgeving de 
depositaris in kennis stellen van het voornemen om de voorlopige toe-
passing van de overeenkomst te beëindigen. De beëindiging van de 
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voorlopige toepassing wordt zes maanden na de datum van ontvangst 
van die kennisgeving door de depositaris van kracht. 
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PROTOCOLLEN 

Protocol III Protocol inzake een kaderovereenkomst tussen de 
Europese Unie en Oekraïne inzake de algemene 
beginselen voor deelname van Oekraïne aan 
EU-programma’s 

GEZAMENLIJKE VERKLARING 

 

Protocol I betreffende de definitie van het begrip „producten van 
oorsprong” en methoden van administratieve samenwerking

TITEL I

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Definities

Voor de toepassing van dit protocol wordt verstaan onder:
a. „vervaardiging”: elke soort be- of verwerking, met inbegrip van 

assemblage of speciale behandelingen; 
b. „materiaal”: alle ingrediënten, grondstoffen, componenten, delen 

enz., die bij de vervaardiging van het product worden gebruikt; 
c. „product”: het product dat wordt vervaardigd, ook indien dit be-

stemd is om later bij de vervaardiging van een ander product te worden 
gebruikt; 

d. „goederen”: zowel materialen als producten; 
e. „douanewaarde”: de waarde zoals bepaald volgens de Overeen-

komst inzake de toepassing van artikel VII van de Algemene Overeen-
komst inzake tarieven en handel 1994 (WTO-overeenkomst inzake de 
douanewaarde); 

f. „prijs af fabriek”: de prijs van het product af fabriek, betaald aan 
de fabrikant in de Europese Unie of in Oekraïne in wiens onderneming 
de laatste be- of verwerking is verricht, voor zover in die prijs de waarde 
is begrepen van alle gebruikte materialen, verminderd met alle binnen-
landse belastingen die worden of kunnen worden terugbetaald wanneer 
het verkregen product wordt uitgevoerd; 

g. „waarde van de materialen”: de douanewaarde ten tijde van de 
invoer van de gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn, of, indien 
deze niet bekend is en niet kan worden vastgesteld, de eerste controleer-
bare prijs die voor de materialen in de Europese Unie of in Oekraïne is 
betaald; 
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h. „waarde van de materialen van oorsprong”: de waarde van deze 
materialen volgens de definitie onder g), die van overeenkomstige toe-
passing is; 

i. „toegevoegde waarde”: de prijs af fabriek verminderd met de dou-
anewaarde van elk van de verwerkte materialen die van oorsprong zijn 
uit de andere in de artikelen 3 en 4 van dit protocol bedoelde landen, of, 
indien de douanewaarde niet bekend is of niet kan worden vastgesteld, 
de eerste controleerbare prijs die voor de materialen in de Europese Unie 
of in Oekraïne is betaald; 

j. „hoofdstukken” en „posten”: de hoofdstukken en posten (viercijfer-
codes) van de nomenclatuur die het geharmoniseerd systeem inzake de 
omschrijving en codering van goederen vormt, in dit protocol „het 
geharmoniseerd systeem” of „GS” genoemd; 

k. „ingedeeld”: de indeling van een product of materiaal onder een 
bepaalde post; 

l. „zending”: producten die gelijktijdig van één exporteur naar één 
geadresseerde worden verzonden of die vergezeld gaan van een enkel 
vervoersdocument voor de verzending van de exporteur naar de geadres-
seerde, of bij gebreke daarvan, van een enkele factuur; 

m.„gebieden”: met inbegrip van de territoriale wateren. 

TITEL II

DEFINITIE VAN HET BEGRIP „PRODUCTEN VAN OORSPRONG”

Artikel 2

Algemene voorwaarden

1. Voor de toepassing van deze overeenkomst worden de volgende 
producten beschouwd als van oorsprong uit de Europese Unie:

a. volledig in de Europese Unie verkregen producten in de zin van 
artikel 5 van dit protocol; 

b. in de Europese Unie verkregen producten waarin materialen zijn 
verwerkt die daar niet volledig verkregen zijn, mits die materialen in de 
Europese Unie een be- of verwerking hebben ondergaan die toereikend 
is in de zin van artikel 6 van dit protocol. 

2. Voor de toepassing van de overeenkomst worden de volgende pro-
ducten beschouwd als van oorsprong uit Oekraïne:

a. volledig in Oekraïne verkregen producten in de zin van artikel 5 
van dit protocol; 

b. in Oekraïne verkregen producten waarin materialen zijn verwerkt 
die daar niet volledig verkregen zijn, mits die materialen in Oekraïne een 
be- of verwerking hebben ondergaan die toereikend is in de zin van arti-
kel 6 van dit protocol. 
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Artikel 3

Cumulatie in de Europese Unie

Onverminderd het bepaalde in artikel 2, lid 1, van dit protocol wor-
den producten als van oorsprong uit de Europese Unie beschouwd als zij 
daar verkregen zijn, en in die producten materialen zijn verwerkt die, in 
overeenstemming met de bepalingen van het aan deze overeenkomst 
gehechte protocol inzake de oorsprongsregels, van oorsprong zijn uit 
Oekraïne, mits de be- of verwerking in de Europese Unie ingrijpender 
is dan de in artikel 7 van dit protocol genoemde be- of verwerkingen. 
Het is niet noodzakelijk dat deze materialen toereikende be- of verwer-
kingen hebben ondergaan.

Artikel 4

Cumulatie in Oekraïne

Onverminderd het bepaalde in artikel 2, lid 2, van dit protocol wor-
den producten als van oorsprong uit Oekraïne beschouwd als zij daar 
verkregen zijn, en in die producten materialen zijn verwerkt die, in over-
eenstemming met de bepalingen van het aan deze overeenkomst ge-
hechte protocol inzake de oorsprongsregels, van oorsprong zijn uit de 
Europese Unie, mits de be- of verwerking in Oekraïne ingrijpender is 
dan de in artikel 7 van dit protocol genoemde be- of verwerkingen. Het 
is niet noodzakelijk dat deze materialen toereikende be- of verwerkin-
gen hebben ondergaan.

Artikel 5

Volledig verkregen producten

1. Als volledig in de Europese Unie of in Oekraïne verkregen wor-
den beschouwd:

a. aldaar uit de bodem of zeebodem gewonnen minerale producten; 
b. aldaar geoogste producten van het plantenrijk; 
c. aldaar geboren en opgefokte levende dieren; 
d. producten afkomstig van aldaar opgefokte levende dieren; 
e. producten van de aldaar bedreven jacht of visserij; 
f. producten van de zeevisserij en andere producten van de zee die 

door hun schepen buiten de territoriale wateren van de Europese Unie 
of Oekraïne uit zee werden gewonnen; 

g. producten die, uitsluitend uit de onder f) bedoelde producten, aan 
boord van hun fabrieksschepen werden vervaardigd; 

h. aldaar verzamelde gebruikte artikelen die slechts voor de terugwin-
ning van grondstoffen kunnen dienen, met inbegrip van gebruikte ban-
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den die uitsluitend geschikt zijn om van een nieuw loopvak te worden 
voorzien of slechts als afval kunnen worden gebruikt; 

i. afval en schroot afkomstig van aldaar verrichte industriële bewer-
kingen; 

j. producten, buiten hun territoriale wateren gewonnen uit de zeebo-
dem of -ondergrond, mits zij het alleenrecht hebben op ontginning van 
deze bodem of ondergrond; 

k. goederen die aldaar uitsluitend uit de in de punten a) tot en met j) 
van dit artikel bedoelde producten zijn vervaardigd. 

2. De termen „hun schepen” en „hun fabrieksschepen” in lid 1, onder 
f) en g), van dit artikel zijn slechts van toepassing op schepen en 
fabrieksschepen:

a. die geregistreerd zijn in een lidstaat van de Europese Unie of in 
Oekraïne; 

b. die de vlag van een lidstaat van de Europese Unie of van Oekraïne 
voeren; 

c. die voor ten minste 50 % toebehoren aan onderdanen van een lid-
staat van de Europese Unie of van Oekraïne, of aan een vennootschap 
die haar hoofdkantoor in een van deze staten heeft en waarvan de 
bedrijfsvoerder(s), de voorzitter van de raad van bestuur of van toezicht 
en de meerderheid van de leden van deze raden onderdaan zijn van een 
lidstaat van de Europese Unie of van Oekraïne en waarvan bovendien, 
in het geval van personenvennootschappen of vennootschappen met 
beperkte aansprakelijkheid, ten minste de helft van het kapitaal toebe-
hoort aan deze staten of aan openbare lichamen of onderdanen van deze 
staten; 

d. waarvan de kapitein en de officieren onderdaan zijn van een lid-
staat van de Europese Unie of van Oekraïne;

en 
e. waarvan de bemanning voor ten minste 75 % bestaat uit onderda-

nen van een lidstaat van de Europese Unie of van Oekraïne. 

Artikel 6

Toereikende be- of verwerking

1. Voor de toepassing van artikel 2 van dit protocol worden niet vol-
ledig verkregen producten geacht een toereikende bewerking of verwer-
king te hebben ondergaan wanneer aan de voorwaarden van de lijst in 
bijlage II bij dit protocol is voldaan.

Die voorwaarden geven voor alle onder de overeenkomst vallende 
producten aan welke be- of verwerkingen bij de vervaardiging gebruikte, 
niet van oorsprong zijnde materialen moeten ondergaan, en zijn slechts 
op die materialen van toepassing. Dit betekent dat indien een product dat 
de oorsprong heeft verkregen doordat het aan de in de lijst genoemde 
voorwaarden heeft voldaan, als materiaal bij de vervaardiging van een 
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ander product wordt gebruikt, de voorwaarden die van toepassing zijn 
op het product waarin het is verwerkt daarvoor niet gelden; er wordt dan 
geen rekening gehouden met de niet van oorsprong zijnde materialen die 
bij de vervaardiging ervan kunnen zijn gebruikt. 

2. In afwijking van lid 1 kunnen niet van oorsprong zijnde materia-
len die volgens de voorwaarden in de lijst bij de vervaardiging van een 
product niet mogen worden gebruikt, in de volgende gevallen toch wor-
den gebruikt:

a. de totale waarde ervan bedraagt niet meer dan 10 % van de prijs 
af fabriek van het product; 

b. de in de lijst vermelde maximumwaarden voor niet van oorsprong 
zijnde materialen worden door de toepassing van dit lid niet overschre-
den.

Dit lid is niet van toepassing op producten die onder de hoofdstuk-
ken 50 tot en met 63 van het geharmoniseerd systeem zijn ingedeeld. 

3. De leden 1 tot en met 2 zijn van toepassing behoudens het be-
paalde in artikel 7 van dit protocol. 

Artikel 7

Ontoereikende be- of verwerking

1. Onverminderd lid 2 van dit artikel worden de volgende be- of ver-
werkingen als ontoereikend beschouwd om de oorsprong te verlenen, 
ongeacht of aan de voorwaarden van artikel 6 van dit protocol is vol-
daan:

a. behandelingen om de producten tijdens vervoer en opslag in goede 
staat te bewaren; 

b. het splitsen en samenvoegen van colli; 
c. het wassen of schoonmaken; het stofvrij maken of het verwijderen 

van roest, olie, verf of dergelijke; 
d. het strijken of persen van textiel; 
e. het eenvoudig schilderen of polijsten; 
f. het ontvliezen of doppen, het geheel of gedeeltelijk bleken, het 

polijsten en het glaceren van granen of rijst; 
g. het kleuren van suiker of het vormen van suikerklonten; het geheel 

of gedeeltelijk vermalen van kristalsuiker; 
h. het pellen, ontpitten of schillen van vruchten of groenten; 
i. het aanscherpen of het eenvoudig vermalen of versnijden; 
j. het zeven, sorteren, classificeren, assorteren (daaronder begrepen 

het samenstellen van stellen of assortimenten van artikelen); 
k. het eenvoudig verpakken in flessen, flacons, blikken, zakken, krat-

ten of dozen, het bevestigen op kaarten of platen en alle andere eenvou-
dige handelingen in verben met de verpakking; 
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l. het aanbrengen of opdrukken van merken, etiketten, beeldmerken 
of andere soortgelijke onderscheidingstekens op de producten zelf of op 
de verpakking; 

m. het eenvoudig mengen van producten, ook indien van verschil-
lende soorten, met inbegrip van het mengen van suiker met andere stof-
fen; 

n. het eenvoudig samenvoegen van delen van artikelen tot een volle-
dig artikel en het uit elkaar nemen van producten; 

o. twee of meer van de onder a) tot en met n) vermelde behandelin-
gen tezamen; 

p. het slachten van dieren. 

2. Alle be- en verwerkingen die een product in de Europese Unie of 
in Oekraïne heeft ondergaan, worden tezamen genomen om te bepalen 
of deze als ontoereikend in de zin van lid 1 moeten worden beschouwd. 

Artikel 8

In aanmerking te nemen eenheid

1. De voor de toepassing van dit protocol in aanmerking te nemen 
eenheid is het product dat bij het vaststellen van de indeling in de 
nomenclatuur van het geharmoniseerd systeem als de basiseenheid wordt 
beschouwd.

Hieruit volgt dat:
a. wanneer een product, bestaande uit een groep of verzameling van 

artikelen, onder een enkele post van het geharmoniseerd systeem wordt 
ingedeeld, het geheel de in aanmerking te nemen eenheid vormt; 

b. wanneer een zending uit een aantal identieke producten bestaat die 
onder dezelfde post van het geharmoniseerd systeem zijn ingedeeld, elk 
product voor de toepassing van dit protocol afzonderlijk moet worden 
genomen. 

2. Wanneer volgens algemene regel 5 voor de interpretatie van het 
geharmoniseerd systeem de verpakking meetelt voor het vaststellen van 
de indeling, telt deze ook mee voor het vaststellen van de oorsprong. 

Artikel 9

Toebehoren, vervangingsonderdelen en gereedschappen

Toebehoren, vervangingsonderdelen en gereedschappen die samen 
met materieel, machines, apparaten of voertuigen worden verzonden en 
die deel uitmaken van de normale uitrusting daarvan en in de prijs ervan 
zijn begrepen of niet afzonderlijk in rekening worden gebracht, worden 
geacht een geheel te vormen met het materieel of de machines, appara-
ten of voertuigen in kwestie.
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Artikel 10

Stellen en assortimenten

Stellen en assortimenten in de zin van algemene regel 3 voor de inter-
pretatie van het geharmoniseerd systeem worden als van oorsprong 
beschouwd wanneer alle samenstellende delen van oorsprong zijn. Een 
stel of assortiment bestaande uit producten van oorsprong en producten 
die niet van oorsprong zijn, wordt als van oorsprong beschouwd wan-
neer de waarde van de producten die niet van oorsprong zijn niet meer 
dan 15% van de prijs af fabriek van het stel of assortiment bedraagt.

Artikel 11

Neutrale elementen

Om de oorsprong van een product te bepalen, behoeft niet te worden 
nagegaan wat de oorsprong is van de bij de vervaardiging van dat pro-
duct gebruikte:

a. energie en brandstof; 
b. fabrieksuitrusting; 
c. machines en werktuigen; 
d. goederen die in de uiteindelijke samenstelling van het product niet 

voorkomen en ook niet bedoeld waren om daarin voor te komen. 

TITEL III

TERRITORIALE VOORWAARDEN

Artikel 12

Territorialiteitsbeginsel

1. Behoudens het bepaalde in de artikelen 3 en 4 van dit protocol en 
in lid 3 van dit artikel moet zonder onderbreking zijn voldaan aan de in 
titel II genoemde voorwaarden met betrekking tot het verkrijgen van de 
oorsprongsstatus in de Europese Unie of in Oekraïne. 

2. Behoudens het bepaalde in de artikelen 3 en 4 van dit protocol 
worden goederen van oorsprong die uit de Europese Unie of uit Oekra-
ïne naar een ander len zijn uitgevoerd en dan terugkeren, geacht geen 
goederen van oorsprong meer te zijn, tenzij ten genoegen van de doua-
neautoriteiten kan worden aangetoond dat:

a. de terugkerende goederen dezelfde zijn als de eerder uitgevoerde 
goederen,

en 
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b. de goederen, terwijl zij in het andere len waren of toen zij werden 
uitgevoerd, geen andere be- of verwerkingen hebben ondergaan dan die 
welke nodig waren om ze in goede staat te bewaren. 

3. De be- of verwerking buiten de Europese Unie of buiten Oekraïne 
van materialen die uit de Europese Unie of uit Oekraïne zijn uitgevoerd 
en er vervolgens weer zijn ingevoerd, is niet van invloed op het verkrij-
gen van de oorsprongsstatus in overeenstemming met de in titel II van 
dit protocol genoemde voorwaarden mits:

a. die materialen volledig in de Europese Unie of in Oekraïne verkre-
gen zijn of voor de uitvoer een be- of verwerking hebben ondergaan die 
ingrijpender was dan de in artikel 7 van dit protocol genoemde be- of 
verwerkingen;

en 
b. ten genoegen van de douaneautoriteiten kan worden aangetoond 

dat:
i. de weer ingevoerde goederen verkregen zijn door be- of ver-

werking van de uitgevoerde materialen;
en 

ii. de totale toegevoegde waarde die door toepassing van dit arti-
kel buiten de Europese Unie of buiten Oekraïne is verkregen, 
niet meer bedraagt dan 10 % van de prijs af fabriek van het 
eindproduct waarvoor de oorsprongsstatus wordt aangevraagd. 

4. Voor de toepassing van lid 3 van dit artikel zijn de in titel II van 
dit protocol genoemde voorwaarden voor het verkrijgen van de oor-
sprongsstatus niet van toepassing op be- en verwerkingen die buiten de 
Europese Unie of Oekraïne zijn verricht. Wanneer evenwel in de lijst in 
bijlage II bij dit protocol voor de vaststelling van de oorsprongsstatus 
van het eindproduct een regel wordt toegepast die een maximumwaarde 
voor alle in het product verwerkte niet van oorsprong zijnde materialen 
vaststelt, mag de totale waarde van de niet van oorsprong zijnde mate-
rialen die op het gebied van de betrokken partij in het product zijn ver-
werkt samen met de totale toegevoegde waarde die door toepassing van 
dit artikel buiten de Europese Unie of Oekraïne is verkregen, niet meer 
bedragen dan het vermelde percentage. 

5. Voor de toepassing van de leden 3 en 4 van dit artikel betekent 
„totale toegevoegde waarde” alle kosten die buiten de Europese Unie of 
Oekraïne ontstaan, met inbegrip van de waarde van de aldaar in het pro-
duct verwerkte materialen. 

6. De leden 3 en 4 van dit artikel zijn niet van toepassing op produc-
ten die niet voldoen aan de voorwaarden in bijlage II bij dit protocol of 
die alleen als in toereikende mate be- of verwerkt kunnen worden 
beschouwd als de in artikel 6, lid 2, van dit protocol vastgestelde alge-
mene tolerantie wordt toegepast. 

283 160



7. De leden 3 en 4 van dit artikel zijn niet van toepassing op produc-
ten bedoeld in de hoofdstukken 50 tot en met 63 van het geharmoniseerd 
systeem. 

8. Alle be- en verwerkingen waarop dit artikel van toepassing is en 
die buiten de Europese Unie of Oekraïne plaatsvinden, geschieden onder 
een regeling voor passieve veredeling of onder een soortgelijke regeling. 

Artikel 13

Rechtstreeks vervoer

1. De preferentiële behandeling waarin de overeenkomst voorziet, is 
uitsluitend van toepassing op producten die aan de voorwaarden van dit 
protocol voldoen en die rechtstreeks tussen de Europese Unie en Oekra-
ïne zijn vervoerd. Producten die een enkele zending vormen, kunnen 
evenwel via een ander gebied worden vervoerd, eventueel met overslag 
of tijdelijke opslag op dat gebied, mits ze in het len van doorvoer of 
opslag onder toezicht van de douane blijven en aldaar geen andere 
behandelingen ondergaan dan lossen en opnieuw laden of behandelingen 
om ze in goede staat te bewaren.

Het is evenwel toegestaan producten van oorsprong per pijpleiding 
door een ander gebied dan dat van de Europese Unie of Oekraïne te ver-
voeren. 

2. Het bewijs dat aan de voorwaarden van lid 1 is voldaan, wordt 
geleverd door overlegging van de volgende stukken aan de douaneauto-
riteiten van het len van invoer:

a. een enkel vervoersdocument voor het vervoer van het len van uit-
voer door het len van doorvoer; of 

b. een door de douaneautoriteiten van het len van doorvoer afgege-
ven certificaat waarin:

i. de producten nauwkeurig zijn omschreven; 
ii. de data zijn vermeld waarop de producten gelost en opnieuw 

geladen zijn, in voorkomend geval onder vermelding van de 
scheepsnamen of van de andere gebruikte vervoermiddelen;
en 

iii. wordt verklaard onder welke omstandigheden de producten in 
het len van doorvoer verbleven; of 

c. bij gebreke van bovengenoemde stukken, enig ander bewijsstuk. 

Artikel 14

Tentoonstellingen

1. Op producten van oorsprong die naar een tentoonstelling in een 
ander len dan een lidstaat van de Europese Unie of Oekraïne zijn ver-
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zonden en die na de tentoonstelling voor invoer in de Europese Unie of 
in Oekraïne zijn verkocht, zijn bij die invoer de bepalingen van de over-
eenkomst van toepassing voor zover ten genoegen van de douaneautori-
teiten wordt aangetoond dat:

a. een exporteur deze producten vanuit de Europese Unie of vanuit 
Oekraïne naar het len van de tentoonstelling heeft verzonden en deze 
daar heeft tentoongesteld; 

b. die exporteur de producten aan een persoon in de Europese Unie 
of in Oekraïne heeft verkocht of op andere wijze heeft afgestaan; 

c. de producten tijdens of onmiddellijk na de tentoonstelling in de-
zelfde staat zijn verzonden als waarin zij naar de tentoonstelling zijn 
gegaan;

en 
d. de producten vanaf het moment dat zij naar de tentoonstelling wer-

den verzonden, niet voor andere doeleinden zijn gebruikt dan om op die 
tentoonstelling te worden vertoond. 

2. Overeenkomstig titel V van dit protocol wordt een bewijs van oor-
sprong afgegeven of opgesteld, dat op de gebruikelijke wijze bij de dou-
aneautoriteiten van het len van invoer wordt ingediend. Op dit bewijs 
moeten de naam en het adres van de tentoonstelling vermeld zijn. Zo 
nodig kunnen aanvullende bewijsstukken worden gevraagd ten aanzien 
van de omstandigheden waaronder de producten werden tentoongesteld. 

3. Lid 1 is van toepassing op alle tentoonstellingen, beurzen of soort-
gelijke openbare evenementen met een commercieel, industrieel, agra-
risch of ambachtelijk karakter die niet voor particuliere doeleinden in 
winkels of bedrijfsruimten met het oog op de verkoop van buitenlandse 
producten worden gehouden, en gedurende welke de producten onder 
douanetoezicht zijn gebleven. 

TITEL IV

TERUGGAVE OF VRIJSTELLING VAN RECHTEN

Artikel 15

Verbod op teruggave of vrijstelling van douanerechten

1. Niet van oorsprong zijnde materialen die bij de vervaardiging van 
producten van oorsprong uit de Unie of Oekraïne gebruikt zijn en waar-
voor overeenkomstig de bepalingen van titel V van dit protocol een 
bewijs van oorsprong is afgegeven of opgesteld, komen in de Europese 
Unie of in Oekraïne niet in aanmerking voor de teruggave of kwijtschel-
ding van invoerrechten, in welke vorm dan ook. 
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2. Het verbod in lid 1 is van toepassing op elke regeling voor terug-
betaling of algehele of gedeeltelijke vrijstelling van douanerechten of 
heffingen van gelijke werking die in de Europese Unie of in Oekraïne 
van toepassing is op materialen die bij de vervaardiging worden ge-
bruikt, indien een dergelijke terugbetaling of vrijstelling uitdrukkelijk of 
feitelijk wordt toegekend wanneer de producten die uit genoemde mate-
rialen zijn verkregen, worden uitgevoerd, doch niet van toepassing is 
indien deze producten voor binnenlands gebruik bestemd zijn. 

3. De exporteur van producten die door een bewijs van oorsprong zijn 
gedekt, dient steeds bereid te zijn op verzoek van de douaneautoriteiten 
alle stukken over te leggen waaruit blijkt dat geen teruggave van rech-
ten is verkregen ten aanzien van de bij de vervaardiging van de betrok-
ken producten gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn en dat 
alle douanerechten en heffingen van gelijke werking die op deze mate-
rialen van toepassing zijn, daadwerkelijk zijn betaald. 

4. De leden 1, 2 en 3 van dit artikel zijn ook van toepassing op de 
verpakking in de zin van artikel 8, lid 2, van dit protocol, op toebeho-
ren, vervangingsonderdelen en gereedschappen in de zin van artikel 9 en 
op artikelen die deel uitmaken van een stel of assortiment in de zin van 
artikel 10 van dit protocol, wanneer dergelijke producten niet van oor-
sprong zijn. 

5. De leden 1 tot en met 4 van dit artikel zijn uitsluitend van toepas-
sing op materialen van de soort waarop de overeenkomst van toepassing 
is. 

TITEL V

BEWIJS VAN OORSPRONG

Artikel 16

Algemene voorwaarden

1. Producten van oorsprong uit de Europese Unie komen bij invoer in 
Oekraïne en producten van oorsprong uit Oekraïne komen bij invoer in 
de Europese Unie voor de voordelen van de overeenkomst in aanmer-
king op vertoon van:

a. een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1, waarvan het model 
in bijlage III bij dit protocol is opgenomen; of 

b. in de in artikel 22, lid 1, van dit protocol bedoelde gevallen, een 
verklaring van de exporteur op een factuur, pakbon of ander handelsdo-
cument, waarin de producten voldoende duidelijk zijn omschreven om 
ze te kunnen identificeren, hierna „factuurverklaring” genoemd; de tekst 
van deze factuurverklaring is opgenomen in bijlage IV bij dit protocol. 
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2. In afwijking van lid 1 komen producten van oorsprong in de zin 
van dit protocol in de in artikel 27 bedoelde gevallen voor de voordelen 
van de overeenkomst in aanmerking zonder dat een van de hierboven 
genoemde documenten behoeft te worden overgelegd. 

Artikel 17

Procedure voor de afgifte van een certificaat inzake goederenverkeer 
EUR.1

1. Een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 wordt door de dou-
aneautoriteiten van het len van uitvoer afgegeven op schriftelijke aan-
vraag van de exporteur of, onder diens verantwoordelijkheid, van zijn 
gemachtigde. 

2. Te dien einde vult de exporteur of diens gemachtigde zowel het 
certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 als het aanvraagformulier in; 
modellen van beide formulieren zijn in bijlage III opgenomen. Deze for-
mulieren worden in een van de talen waarin de overeenkomst is opge-
steld, ingevuld overeenkomstig de bepalingen van het nationale recht 
van het len van uitvoer. Indien zij met de hen worden ingevuld, moet dit 
met inkt en in blokletters gebeuren. De producten moeten worden 
omschreven in het daartoe bestemde vak zonder dat regels worden open-
gelaten. Indien het vak niet volledig wordt ingevuld, wordt onder de 
laatste regel een horizontale lijn getrokken en wordt het niet-ingevulde 
gedeelte doorgekruist. 

3. Exporteurs die om de afgifte van een certificaat inzake goederen-
verkeer EUR.1 verzoeken, moeten op verzoek van de douaneautoriteiten 
van het len van uitvoer waar dit certificaat wordt afgegeven, steeds de 
nodige documenten kunnen overleggen waaruit blijkt dat de betrokken 
producten van oorsprong zijn en dat aan alle andere voorwaarden van 
dit protocol is voldaan. 

4. Een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 wordt door de dou-
aneautoriteiten van een lidstaat van de Europese Unie of van Oekraïne 
afgegeven indien de betrokken producten kunnen worden beschouwd als 
producten van oorsprong uit de Europese Unie of uit Oekraïne, en aan 
de andere voorwaarden van dit protocol is voldaan. 

5. De met de afgifte van het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 
belaste douaneautoriteiten nemen de nodige maatregelen om te contro-
leren of de producten van oorsprong zijn en of aan de andere voorwaar-
den van dit protocol is voldaan. Met het oog hierop zijn zij gerechtigd 
bewijsstukken op te vragen, de administratie van de exporteur in te zien 
en alle andere controles te verrichten die zij dienstig achten. Zij zien er 
ook op toe dat de in lid 2 van dit artikel bedoelde formulieren correct 

287 160



zijn ingevuld. Zij gaan met name na of het voor de omschrijving van de 
producten bestemde vak zodanig is ingevuld dat frauduleuze toevoegin-
gen niet mogelijk zijn. 

6. De datum van afgifte van het certificaat inzake goederenverkeer 
EUR.1 wordt vermeld in vak 11 van het certificaat. 

7. Een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 wordt door de dou-
aneautoriteiten afgegeven en ter beschikking van de exporteur gesteld 
zodra de goederen werkelijk worden uitgevoerd of wanneer het zeker is 
dat zij zullen worden uitgevoerd. 

Artikel 18

Afgifte achteraf van het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1

1. In afwijking van artikel 17, lid 7, van dit protocol kan een certifi-
caat inzake goederenverkeer EUR.1 bij wijze van uitzondering worden 
afgegeven na de uitvoer van de producten waarop het betrekking heeft, 
indien:

a. dit door een vergissing, onopzettelijk verzuim of bijzondere om-
standigheden niet bij de uitvoer is gebeurd;

of 
b. ten genoegen van de douaneautoriteiten wordt aangetoond dat er 

wel een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 was afgegeven, maar 
dat dit bij de invoer om technische redenen niet is aanvaard. 

2. Voor de toepassing van lid 1 moet de exporteur in zijn aanvraag 
plaats en datum van uitvoer vermelden voor de producten waarop het 
certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 betrekking heeft, onder op-
gave van de redenen van zijn aanvraag. 

3. De douaneautoriteiten kunnen pas tot afgifte achteraf van een cer-
tificaat inzake goederenverkeer EUR.1 overgaan wanneer zij hebben 
vastgesteld dat de gegevens in de aanvraag van de exporteur overeen-
stemmen met die in het desbetreffende dossier. 

4. Op een achteraf afgegeven certificaat inzake goederenverkeer 
EUR.1 wordt in de Engelse taal de volgende vermelding aangebracht:

„ISSUED RETROSPECTIVELY”. 

5. De in lid 4 van dit artikel bedoelde vermelding wordt aangebracht 
in het vak „Opmerkingen” van het certificaat inzake goederenverkeer 
EUR.1. 
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Artikel 19

Afgifte van een duplicaat van het certificaat inzake goederenverkeer 
EUR.1

1. In geval van diefstal, verlies of vernietiging van een certificaat 
inzake goederenverkeer EUR.1 kan de exporteur de douaneautoriteiten 
die het certificaat hebben afgegeven, verzoeken een duplicaat op te 
maken aan de hen van de uitvoerdocumenten die in hun bezit zijn. 

2. Op het aldus afgegeven duplicaat wordt in de Engelse taal de vol-
gende vermelding aangebracht:

„DUPLICATE”. 

3. De in lid 2 van dit artikel bedoelde vermelding wordt aangebracht 
in het vak „Opmerkingen” van het duplicaat van het certificaat inzake 
goederenverkeer EUR.1. 

4. Het duplicaat draagt dezelfde datum van afgifte als het oorspron-
kelijke certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 en is vanaf die datum 
geldig. 

Artikel 20

Afgifte van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 aan de hen 
van een eerder opgesteld of afgegeven bewijs van oorsprong

Voor producten van oorsprong die in de Europese Unie of in Oekra-
ïne onder toezicht van een douanekantoor zijn geplaatst, kan het oor-
spronkelijke bewijs van oorsprong bij verzending van deze producten of 
van een gedeelte daarvan naar een andere plaats binnen de Europese 
Unie of Oekraïne door een of meer certificaten inzake goederenverkeer 
EUR.1 worden vervangen. Dergelijke certificaten worden afgegeven 
door het douanekantoor dat toezicht houdt op de producten.

Artikel 21

Gescheiden boekhouding

1. Wanneer het met aanzienlijke kosten of moeilijkheden gepaard 
gaat om afzonderlijke voorraden aan te houden van identieke en onder-
ling verwisselbare materialen die van oorsprong en die niet van oor-
sprong zijn, kunnen de douaneautoriteiten, op schriftelijk verzoek van de 
betrokkenen, toestaan dat voor het beheer van deze voorraden de me-
thode van de gescheiden boekhouding wordt gebruikt. 
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2. Met behulp van deze gescheiden boekhouding moet het mogelijk 
zijn dat in een bepaalde referentieperiode eenzelfde aantal als van oor-
sprong te beschouwen producten wordt verkregen als verkregen zou zijn 
indien de voorraden fysiek waren gescheiden. 

3. De douaneautoriteiten kunnen vergunning verlenen voor het ge-
bruik van deze methode op de door hen wenselijk geachte voorwaarden. 

4. Deze methode wordt geregistreerd en toegepast op basis van de 
algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen die van toepassing zijn in het 
len waar het product was vervaardigd. 

5. Het bedrijf dat deze vergunning heeft verkregen kan bewijzen van 
de oorsprong afgeven of aanvragen, al naargelang van het geval, voor de 
hoeveelheid producten die als van oorsprong kunnen worden beschouwd. 
De vergunninghouder verstrekt op verzoek van de douaneautoriteiten 
een verklaring over de wijze waarop de hoeveelheden zijn beheerd. 

6. De douaneautoriteiten houden toezicht op het gebruik van de ver-
gunning en kunnen deze steeds intrekken wanneer de vergunninghouder 
deze niet correct gebruikt of niet aan een van de andere in dit protocol 
omschreven voorwaarden voldoet. 

Artikel 22

Voorwaarden voor het opstellen van een factuurverklaring

1. De in artikel 16, lid 1, onder b), van dit protocol genoemde fac-
tuurverklaring kan worden opgesteld:

a. door een toegelaten exporteur in de zin van artikel 23 van dit pro-
tocol;

of 
b. voor zendingen bestaande uit een of meer colli met producten van 

oorsprong waarvan de totale waarde niet meer dan 6 000 euro bedraagt, 
door elke exporteur. 

2. Een factuurverklaring kan worden opgesteld indien de betrokken 
producten als van oorsprong uit de Europese Unie of uit Oekraïne kun-
nen worden beschouwd en aan de andere voorwaarden van dit protocol 
is voldaan. 

3. De exporteur die een factuurverklaring opstelt, moet op verzoek 
van de douaneautoriteiten van het len van uitvoer steeds de nodige docu-
menten kunnen overleggen waaruit blijkt dat de betrokken producten 
van oorsprong zijn en dat aan de andere voorwaarden van dit protocol 
is voldaan. 
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4. De factuurverklaring, waarvan de tekst in bijlage IV bij dit proto-
col is opgenomen, wordt door de exporteur op de factuur, de pakbon of 
een ander handelsdocument getypt, gestempeld of gedrukt in een van de 
in die bijlage opgenomen taalversies, overeenkomstig de bepalingen van 
het nationale recht van het len van uitvoer. Indien de factuurverklaring 
met de hen wordt geschreven, moet dit met inkt en in blokletters 
geschieden. 

5. Factuurverklaringen worden door de exporteur eigenhandig onder-
tekend. Een toegelaten exporteur in de zin van artikel 23 van dit proto-
col behoeft deze verklaring echter niet te ondertekenen, mits hij de dou-
aneautoriteiten van het len van uitvoer een schriftelijke verklaring doet 
toekomen waarin hij de volle verantwoordelijkheid op zich neemt voor 
alle factuurverklaringen waaruit zijn identiteit blijkt alsof hij deze met 
de hen had ondertekend. 

6. Een factuurverklaring kan door de exporteur worden opgesteld bij 
of na de uitvoer van de producten waarop zij betrekking heeft, maar 
moet uiterlijk twee jaar na de invoer van de producten waarop zij betrek-
king heeft in het len van invoer worden aangeboden. 

Artikel 23

Toegelaten exporteur

1. De douaneautoriteiten van het len van uitvoer kunnen een expor-
teur die veelvuldig producten verzendt waarop deze overeenkomst van 
toepassing is, hierna „toegelaten exporteur” genoemd, vergunning verle-
nen factuurverklaringen op te stellen, ongeacht de waarde van de betrok-
ken producten. Een exporteur die een dergelijke vergunning aanvraagt, 
moet ten genoegen van de douaneautoriteiten alle waarborgen bieden die 
nodig zijn voor de controle op de oorsprongsstatus van de producten en 
de naleving van de andere voorwaarden van dit protocol. 

2. De douaneautoriteiten kunnen het verlenen van de status van toe-
gelaten exporteur afhankelijk stellen van alle voorwaarden die zij dien-
stig achten. 

3. De douaneautoriteiten kennen de toegelaten exporteur een vergun-
ningnummer toe, dat op de factuurverklaringen moet worden vermeld. 

4. De douaneautoriteiten houden toezicht op het gebruik van de ver-
gunning door de toegelaten exporteur. 

5. De douaneautoriteiten kunnen de vergunning te allen tijde intrek-
ken. Zij zijn verplicht dit te doen wanneer de toegelaten exporteur niet 
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langer de in lid 1 van dit artikel bedoelde garanties biedt, niet meer aan 
de in lid 2 bedoelde voorwaarden voldoet of de vergunning niet op de 
juiste wijze gebruikt. 

Artikel 24

Geldigheid van het bewijs van oorsprong

1. Een bewijs van oorsprong is vanaf de datum van afgifte in het len 
van uitvoer vier maanden geldig en moet binnen deze periode worden 
ingediend bij de douaneautoriteiten van het len van invoer. 

2. Bewijzen van oorsprong die na het verstrijken van de in lid 1 van 
dit artikel genoemde termijn bij de douaneautoriteiten van het len van 
invoer worden ingediend, kunnen met het oog op de toepassing van de 
preferentiële behandeling worden aanvaard wanneer de verlate indiening 
het gevolg is van buitengewone omstandigheden. 

3. In andere gevallen van verlate indiening kunnen de douaneautori-
teiten van het len van invoer de bewijzen van oorsprong aanvaarden 
wanneer de producten vóór het verstrijken van genoemde termijn bij hen 
zijn aangebracht. 

Artikel 25

Overlegging van het bewijs van oorsprong

Bewijzen van oorsprong worden bij de douaneautoriteiten van het len 
van invoer ingediend overeenkomstig de aldaar geldende procedures. 
Deze douaneautoriteiten kunnen eisen dat het bewijs van oorsprong 
wordt vertaald en dat de aangifte ten invoer vergezeld gaat van een ver-
klaring van de importeur dat de producten aan de voorwaarden voor de 
toepassing van de overeenkomst voldoen.

Artikel 26

Invoer in deelzendingen

Wanneer, op verzoek van de importeur en op de door de douaneauto-
riteiten van het len van invoer vastgestelde voorwaarden, gedemonteerde 
of niet-gemonteerde producten in de zin van algemene regel 2 a) voor 
de interpretatie van het geharmoniseerd systeem, vallende onder de afde-
lingen XVI of XVII of de posten 7308 of 9406 van het geharmoniseerd 
systeem, in deelzendingen worden ingevoerd, wordt bij de invoer van de 
eerste deelzending een enkel bewijs van oorsprong bij de douaneautori-
teiten ingediend.
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Artikel 27

Vrijstelling van het bewijs van oorsprong

1. Producten die in kleine colli door particulieren aan particulieren 
worden verzonden of die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van 
reizigers, worden als producten van oorsprong toegelaten zonder dat een 
bewijs van oorsprong behoeft te worden overgelegd, voor zover deze 
producten niet als handelsgoederen worden ingevoerd en bij hun aan-
gifte verklaard is dat zij aan de voorwaarden van dit protocol voldoen 
en er over de juistheid van deze verklaring geen twijfel bestaat. Voor 
postzendingen kan deze verklaring op het douaneaangifteformulier 
CN22/CN23 of op een daaraan gehecht blad worden gesteld. 

2. Invoer van incidentele aard van producten die uitsluitend bestemd 
zijn voor persoonlijk gebruik door de ontvanger of de reiziger of de 
leden van diens gezin, worden niet als invoer van handelsgoederen aan-
gemerkt indien noch de aard, noch de hoeveelheid van de producten op 
commerciële doeleinden wijst. 

3. Voorts mag de totale waarde van deze producten niet meer bedra-
gen dan 500 euro voor kleine colli of 1 200 euro voor producten die deel 
uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers. 

Artikel 28

Bewijsstukken

De in artikel 17, lid 3, en artikel 22, lid 3, van dit protocol bedoelde 
documenten aan de hen waarvan wordt aangetoond dat producten die 
door een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 of een factuurverkla-
ring worden gedekt, als producten van oorsprong uit de Europese Unie 
of uit Oekraïne kunnen worden aangemerkt en aan de andere voorwaar-
den van dit protocol voldoen, kunnen onder meer de volgende zijn:

a. een rechtstreeks bewijs, bijvoorbeeld aan de hen van de boekhou-
ding of de interne administratie van de exporteur of leverancier, van de 
door deze uitgevoerde be- of verwerkingen om de betrokken goederen 
te verkrijgen; 

b. in de Europese Unie of in Oekraïne afgegeven of opgestelde en 
volgens het interne recht van de Unie of Oekraïne gebruikte documen-
ten waaruit de oorsprong van de gebruikte materialen blijkt; 

c. in de Europese Unie of in Oekraïne afgegeven of opgestelde en 
volgens het interne recht van de Europese Unie of Oekraïne gebruikte 
documenten waaruit de be- of verwerking van de materialen in de Unie 
of in Oekraïne blijkt; 
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d. overeenkomstig dit protocol in de Europese Unie of in Oekraïne 
afgegeven of opgestelde certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 of 
factuurverklaringen waaruit de oorsprongsstatus van de gebruikte mate-
rialen blijkt; 

e. passende bewijsstukken inzake be- of verwerking buiten de Euro-
pese Unie of Oekraïne overeenkomstig artikel 12 van dit protocol, waar-
uit blijkt dat aan de eisen van dat artikel is voldaan. 

Artikel 29

Bewaring van het bewijs van oorsprong en de bewijsstukken

1. Exporteurs die om de afgifte van een certificaat inzake goederen-
verkeer EUR.1 verzoeken, bewaren de in artikel 17, lid 3, van dit pro-
tocol bedoelde documenten gedurende ten minste drie jaar. 

2. Exporteurs die een factuurverklaring opstellen, bewaren een kopie 
van deze factuurverklaring alsmede de in artikel 22, lid 3, van dit pro-
tocol bedoelde documenten gedurende ten minste drie jaar. 

3. De douaneautoriteiten van het len van uitvoer die een certificaat 
inzake goederenverkeer EUR.1 afgeven, bewaren het in artikel 17, lid 2, 
van dit protocol bedoelde aanvraagformulier gedurende ten minste drie 
jaar. 

4. De douaneautoriteiten van het len van invoer bewaren de certifica-
ten inzake goederenverkeer EUR.1 en de factuurverklaringen die bij hen 
worden ingediend gedurende ten minste drie jaar. 

Artikel 30

Verschillen en vormfouten

1. Geringe verschillen tussen de gegevens op het bewijs van oor-
sprong en die op de documenten die voor het vervullen van de invoer-
formaliteiten bij het douanekantoor worden ingediend, maken het bewijs 
van oorsprong niet automatisch ongeldig indien blijkt dat dit document 
wel degelijk met de aangebrachte producten overeenstemt. 

2. Kennelijke vormfouten, zoals typefouten op een bewijs van oor-
sprong, mogen niet tot weigering van dit document leiden indien deze 
fouten niet van dien aard zijn dat zij twijfel doen rijzen over de juistheid 
van de daarin vermelde gegevens. 
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Artikel 31

In euro uitgedrukte bedragen

1. Voor de toepassing van artikel 22, lid 1, onder b), en artikel 27, lid 
3, van dit protocol wordt, wanneer de producten gefactureerd zijn in een 
andere valuta dan de euro, de tegenwaarde van de in euro uitgedrukte 
bedragen in de nationale valuta van de lidstaten van de Europese Unie 
of van Oekraïne jaarlijks door elk van de betrokken landen vastgesteld. 

2. Artikel 22, lid 1, onder b), en artikel 27, lid 3, van dit protocol zijn 
van toepassing op zendingen op basis van de valuta waarin de factuur is 
opgesteld, overeenkomstig het bedrag dat door het betrokken len is vast-
gesteld. 

3. De in een bepaalde nationale valuta te gebruiken bedragen zijn de 
tegenwaarde in die valuta van de in euro uitgedrukte bedragen op de eer-
ste werkdag van oktober. De bedragen worden de Europese Commissie 
uiterlijk op 15 oktober medegedeeld en zijn van toepassing vanaf 1 janu-
ari van het daaropvolgende jaar. De Europese Commissie stelt alle 
betrokken landen in kennis van de desbetreffende bedragen. 

4. Een len mag het bedrag dat het resultaat is van de omrekening in 
zijn nationale valuta van een in euro uitgedrukt bedrag naar boven of 
beneden afronden. Het afgeronde bedrag mag niet meer dan 5 procent 
afwijken van het door omrekening verkregen bedrag. Een len mag de 
tegenwaarde in zijn nationale valuta van een in euro uitgedrukt bedrag 
ongewijzigd handhaven indien bij de omrekening van dat bedrag, ten 
tijde van de in lid 3 bedoelde jaarlijkse aanpassing, vóór afronding, een 
stijging van minder dan 15 procent van die tegenwaarde wordt verkre-
gen. De tegenwaarde in nationale valuta kan ongewijzigd blijven indien 
de omrekening tot een daling van de tegenwaarde leidt. 

5. De in euro uitgedrukte bedragen worden op verzoek van de Euro-
pese Unie of van Oekraïne door het subcomité Douane herzien. Bij deze 
herziening onderzoekt dit comité of het wenselijk is de effecten van de 
betreffende limieten in reële termen te handhaven. Het kan in dat verben 
besluiten de in euro uitgedrukte bedragen te wijzigen. 

295 160



TITEL VI

REGELINGEN VOOR ADMINISTRATIEVE SAMENWERKING

Artikel 32

Wederzijdse bijstand

1. De douaneautoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie en 
van Oekraïne doen elkaar via de Europese Commissie de afdrukken van 
de stempels toekomen die in hun douanekantoren voor de afgifte van 
certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 worden gebruikt, alsmede de 
adressen van de douaneautoriteiten die belast zijn met de controle van 
die certificaten en van factuurverklaringen. 

2. Met het oog op de correcte toepassing van dit protocol verlenen de 
Europese Unie en Oekraïne elkaar via de bevoegde douaneautoriteiten 
bijsten bij de controle van de echtheid van de certificaten inzake goede-
renverkeer EUR.1 of de factuurverklaringen en de juistheid van de in die 
documenten verstrekte inlichtingen. 

Artikel 33

Controle van de bewijzen van oorsprong

1. De bewijzen van oorsprong worden achteraf door middel van 
steekproeven gecontroleerd of wanneer de douaneautoriteiten van het 
len van invoer gegronde redenen hebben om te twijfelen aan de echtheid 
van deze documenten, de oorsprong van de betrokken producten of de 
naleving van de andere voorwaarden van dit protocol. 

2. Voor de toepassing van lid 1 van dit artikel zenden de douaneau-
toriteiten van het len van invoer het certificaat inzake goederenverkeer 
EUR.1, de factuur, indien deze werd voorgelegd, en de factuurverklaring 
of een kopie van deze documenten, terug aan de douaneautoriteiten van 
het len van uitvoer, eventueel onder vermelding van de redenen waarom 
een onderzoek wordt aangevraagd. Zij verstrekken bij deze controleaan-
vraag alle documenten en gegevens die het vermoeden hebben doen rij-
zen dat de gegevens op het bewijs van oorsprong onjuist zijn. 

3. De controle wordt verricht door de douaneautoriteiten van het len 
van uitvoer. Met het oog hierop zijn deze gerechtigd bewijsstukken op 
te vragen, de administratie van de exporteur in te zien en alle andere 
controles te verrichten die zij dienstig achten. 

4. Indien de douaneautoriteiten van het len van invoer besluiten voor 
de betrokken producten geen preferentiële behandeling toe te kennen 
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zolang de uitslag van de controle niet bekend is, stellen zij de importeur 
voor de producten vrij te geven onder voorbehoud van de noodzakelijk 
geachte conservatoire maatregelen. 

5. De resultaten van de controle worden zo spoedig mogelijk mede-
gedeeld aan de douaneautoriteiten die de controle hebben aangevraagd. 
Hierbij moet duidelijk worden aangegeven of de documenten echt zijn, 
of de betrokken producten als producten van oorsprong uit de Europese 
Unie of Oekraïne kunnen worden beschouwd en of aan de andere voor-
waarden van dit protocol is voldaan. 

6. Indien bij gegronde twijfel binnen tien maanden na de controleaan-
vraag geen antwoord is ontvangen of indien het antwoord onvoldoende 
gegevens bevat om de echtheid van het betrokken document of de wer-
kelijke oorsprong van de producten vast te stellen, kennen de douaneau-
toriteiten die de controle hebben aangevraagd, de preferentiële behande-
ling niet toe, behoudens in buitengewone omstandigheden. 

Artikel 34

Geschillenbeslechting

Geschillen ten aanzien van de in artikel 33 van dit protocol bedoelde 
controleprocedures die de douaneautoriteiten die om de controle verzoe-
ken en de douaneautoriteiten die de controle moeten uitvoeren niet 
onderling kunnen regelen, alsmede problemen in verben met de inter-
pretatie van dit protocol worden voorgelegd aan het Handelscomité.

Op de regeling van geschillen tussen de importeur en de douaneauto-
riteiten van het len van invoer is in alle gevallen de wetgeving van dat 
len van toepassing.

Artikel 35

Sancties

Er worden sancties getroffen tegen eenieder die een document met 
onjuiste gegevens opstelt of laat opstellen met het doel een preferentiële 
behandeling voor producten te verkrijgen.

Artikel 36

Vrije zones

1. De Europese Unie en Oekraïne nemen alle nodige maatregelen om 
te voorkomen dat producten die onder geleide van een bewijs van oor-
sprong worden verhandeld en die tijdens het vervoer in een op hun 
grondgebied gelegen vrije zone verblijven, door andere goederen wor-
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den vervangen of andere behandelingen ondergaan dan die welke ge-
bruikelijk zijn om ze in goede staat te bewaren. 

2. In afwijking van lid 1 van dit artikel geven de bevoegde autoritei-
ten, wanneer producten van oorsprong uit de Europese Unie of uit 
Oekraïne onder geleide van een bewijs van oorsprong in een vrije zone 
worden ingevoerd en er een be- of verwerking ondergaan, op verzoek 
van de exporteur een nieuw certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 
af, mits de be- of verwerking in overeenstemming is met de bepalingen 
van dit protocol. 

TITEL VII

CEUTA EN MELILLA

Artikel 37

Toepassing van het protocol

1. De in artikel 2 van dit protocol gebruikte term „Europese Unie” 
omvat niet Ceuta en Melilla. 

2. Producten van oorsprong uit Oekraïne die in Ceuta of Melilla wor-
den ingevoerd, vallen in elk opzicht onder dezelfde douaneregeling als 
die welke op grond van protocol nr. 2 van de Akte van Toetreding van 
het Koninkrijk Spanje en de Republiek Portugal tot de Europese Ge-
meenschappen van toepassing is op producten van oorsprong uit het 
douanegebied van de Europese Unie. Oekraïne past op onder de over-
eenkomst vallende producten van oorsprong uit Ceuta en Melilla de-
zelfde douaneregeling toe als op producten van oorsprong uit de Euro-
pese Unie die uit de Europese Unie worden ingevoerd. 

3. Voor de toepassing van lid 2 van dit artikel op producten van oor-
sprong uit Ceuta en Melilla is dit protocol van overeenkomstige toepas-
sing met inachtneming van de in artikel 38 van dit protocol opgenomen 
bijzondere voorwaarden. 

Artikel 38

Bijzondere voorwaarden

1. Mits zij rechtstreeks zijn vervoerd overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 13 van dit protocol, worden beschouwd als:

1. producten van oorsprong uit Ceuta en Melilla:
a. volledig in Ceuta en Melilla verkregen producten; 
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b. in Ceuta en Melilla verkregen producten, bij de vervaardiging 
waarvan andere dan de onder a) bedoelde producten zijn gebruikt, 
mits:

i. die producten be- of verwerkingen hebben ondergaan die 
toereikend zijn in de zin van artikel 6 van dit protocol;
of 

ii. die producten van oorsprong zijn uit Oekraïne of de Euro-
pese Unie, mits zij be- of verwerkingen hebben ondergaan 
die meer inhouden dan de in artikel 7 van dit protocol 
genoemde be- of verwerkingen. 

2. producten van oorsprong uit Oekraïne:
a. volledig in Oekraïne verkregen producten; 
b. in Oekraïne verkregen producten, bij de vervaardiging waarvan 

andere dan de onder a) bedoelde producten zijn gebruikt, mits:
i. die producten be- of verwerkingen hebben ondergaan die 

toereikend zijn in de zin van artikel 6 van dit protocol;
of 

ii. die producten van oorsprong zijn uit Ceuta en Melilla of uit 
de Europese Unie, mits zij be- of verwerkingen hebben 
ondergaan die meer inhouden dan de in artikel 7 van dit pro-
tocol genoemde be- of verwerkingen. 

2. Ceuta en Melilla worden als een enkel grondgebied beschouwd. 

3. De exporteur of zijn gemachtigde vertegenwoordiger vermeldt 
„Oekraïne” of „Ceuta en Melilla” in vak 2 van het certificaat inzake goe-
derenverkeer EUR.1 of op de factuurverklaring. Bovendien wordt dit, in 
geval van producten van oorsprong uit Ceuta en Melilla, aangegeven in 
vak 4 van het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 of op de fac-
tuurverklaring. 

4. De Spaanse douaneautoriteiten zijn verantwoordelijk voor de toe-
passing van dit protocol in Ceuta en Melilla. 

TITEL VIII

SLOTBEPALINGEN

Artikel 39

Wijzigingen van het protocol

1. Het subcomité Douane kan besluiten dit protocol te wijzigen. 

2. Het subcomité Douane kan na toetreding van Oekraïne tot de 
Regionale Conventie betreffende de pan-Euro-mediterrane preferentiële 
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oorsprongsregels ook besluiten de in dit protocol neergelegde oorsprong-
sregels te vervangen door die welke aan de conventie zijn gehecht. 

 

Gezamenlijke verklaring betreffende het Vorstendom Andorra

1. Producten van oorsprong uit het Vorstendom Andorra die vallen 
onder de hoofdstukken 25 tot en met 97 van het geharmoniseerd systeem 
worden door Oekraïne aanvaard als producten van oorsprong uit de Unie 
in de zin van deze overeenkomst. 

2. Protocol 1 is van overeenkomstige toepassing bij het vaststellen 
van de oorsprong van deze producten. 

Gezamenlijke verklaring betreffende de Republiek San Marino

1. Producten van oorsprong uit de Republiek San Marino worden 
door Oekraïne aanvaard als producten van oorsprong uit de Unie in de 
zin van deze overeenkomst. 

2. Protocol 1 is van overeenkomstige toepassing bij het vaststellen 
van de oorsprong van deze producten. 

Gezamenlijke verklaring betreffende de herziening van de 
oorsprongsregels in Protocol 1

1. De partijen komen overeen om, wanneer een van hen daarom ver-
zoekt en in geen geval later dan vijf jaar na de inwerkingtreding van 
deze overeenkomst, de oorsprongsregels in dit protocol opnieuw te 
onderzoeken en overleg te plegen over de noodzakelijke wijzigingen. In 
dit overleg houden de partijen rekening met de technologische ontwik-
keling, de productieprocessen en alle andere factoren, met inbegrip van 
de lopende hervormingen van de oorsprongsregels, die de wijziging van 
de regels kunnen rechtvaardigen. 

2. Bijlage II bij dit protocol zal worden aangepast in overeenstem-
ming met de periodieke wijzigingen van het geharmoniseerd systeem. 

 

Protocol II betreffende wederzijdse administratieve bijstand in 
douaneaangelegenheden

Artikel 1

Definities

Voor de toepassing van dit protocol wordt verstaan onder:
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a. „douanewetgeving”: de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 
die op het grondgebied van de partijen van toepassing zijn op de invoer, 
de uitvoer en de doorvoer van goederen en de plaatsing daarvan onder 
andere douaneregelingen of -procedures, met inbegrip van verbods-, 
beperkings- en controlemaatregelen; 

b. „verzoekende autoriteit”: een bevoegde overheidsinstantie die hier-
toe door een partij is aangewezen en die op grond van dit protocol een 
verzoek om bijstand indient; 

c. „aangezochte autoriteit”: een bevoegde overheidsinstantie die hier-
toe door een partij is aangewezen en die op grond van dit protocol een 
verzoek om bijstand ontvangt; 

d. „persoonsgegevens”: alle informatie betreffende een geïdentifi-
ceerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 

e. „met de douanewetgeving strijdige handeling”: elke overtreding of 
poging tot overtreding van de douanewetgeving. 

Artikel 2

Toepassingsgebied

1. De partijen verlenen elkaar bijstand om op de onder hun bevoegd-
heid vallende gebieden en op de wijze en voorwaarden die bij dit pro-
tocol zijn vastgesteld, de correcte toepassing van de douanewetgeving te 
waarborgen, in het bijzonder door met die wetgeving strijdige handelin-
gen te voorkomen, op te sporen en te bestrijden. 

2. De in dit protocol bedoelde bijstand in douaneaangelegenheden 
geldt voor alle overheidsinstanties van de partijen die voor de toepas-
sing van dit protocol bevoegd zijn. Deze bijstand laat de regels inzake 
wederzijdse bijstand in strafzaken onverlet. Hij geldt evenmin voor 
informatie die is verkregen krachtens bevoegdheden die op verzoek van 
een rechterlijke instantie worden uitgeoefend, tenzij deze ermee instemt 
dat die informatie wordt verstrekt. 

3. Bijstand bij de invordering van rechten, heffingen en boetes valt 
niet onder dit protocol. 

Artikel 3

Bijstand op verzoek

1. Op aanvraag van de verzoekende autoriteit verstrekt de aange-
zochte autoriteit eerstgenoemde alle ter zake dienende informatie die 
deze nodig heeft om erop toe te zien dat de douanewetgeving correct 
wordt toegepast, met inbegrip van informatie betreffende vastgestelde of 
voorgenomen activiteiten die met deze wetgeving strijdige handelingen 
zijn of kunnen zijn. 
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2. Op aanvraag van de verzoekende autoriteit deelt de aangezochte 
autoriteit haar mede:

a. of goederen die uit het grondgebied van de ene partij zijn uitge-
voerd, op regelmatige wijze op het grondgebied van de andere partij zijn 
ingevoerd, in voorkomend geval onder vermelding van de douanerege-
ling waaronder de goederen zijn geplaatst; 

b. of goederen die op het grondgebied van de ene partij zijn inge-
voerd, op regelmatige wijze uit het grondgebied van de andere partij zijn 
uitgevoerd, in voorkomend geval onder vermelding van de douanerege-
ling waaronder de goederen waren geplaatst. 

3. Op aanvraag van de verzoekende autoriteit neemt de aangezochte 
autoriteit, in het kader van haar wettelijke bepalingen, de nodige maat-
regelen om te zorgen voor bijzonder toezicht op:

a. natuurlijke personen of rechtspersonen van wie redelijkerwijs kan 
worden vermoed dat zij bij met de douanewetgeving strijdige handelin-
gen betrokken zijn of waren; 

b. plaatsen waar op zodanige wijze voorraden goederen zijn of kun-
nen worden aangelegd dat redelijkerwijs kan worden vermoed dat zij 
bedoeld zijn om te worden gebruikt bij met de douanewetgeving strij-
dige handelingen; 

c. goederen die op zodanige wijze worden of kunnen worden ver-
voerd dat redelijkerwijs kan worden vermoed dat zij bedoeld zijn om te 
worden gebruikt bij met de douanewetgeving strijdige handelingen; 

d. vervoermiddelen die op zodanige wijze worden of kunnen worden 
gebruikt dat redelijkerwijs kan worden vermoed dat zij bedoeld zijn om 
te worden gebruikt bij met de douanewetgeving strijdige handelingen. 

Artikel 4

Ongevraagde bijstand

De partijen verlenen elkaar, in overeenstemming met hun wettelijke 
bepalingen, op eigen initiatief bijstand indien zij dit noodzakelijk achten 
voor de correcte toepassing van de douanewetgeving, in het bijzonder 
door informatie te verstrekken die zij hebben verkregen over:

– activiteiten die met de douanewetgeving strijdige handelingen zijn 
of lijken te zijn en die van belang kunnen zijn voor de andere partij; 

– nieuwe middelen of methoden die worden gebruikt om met de dou-
anewetgeving strijdige handelingen te verrichten; 

– goederen waarvan bekend is dat zij het voorwerp vormen van met 
de douanewetgeving strijdige handelingen; 

– natuurlijke personen of rechtspersonen van wie redelijkerwijs kan 
worden vermoed dat zij bij met de douanewetgeving strijdige handelin-
gen betrokken zijn of waren; 
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– vervoermiddelen waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat 
zij zijn, worden of kunnen worden gebruikt bij met de douanewetgeving 
strijdige handelingen. 

Artikel 5

Verstrekking van documenten en kennisgeving van besluiten

Op aanvraag van de verzoekende autoriteit neemt de aangezochte 
autoriteit, in overeenstemming met haar wettelijke bepalingen, alle maat-
regelen die nodig zijn voor

– de verstrekking van documenten; of 
– de kennisgeving van besluiten 
– van de verzoekende autoriteit in verben met de toepassing van dit 

protocol aan adressaten die op het grondgebied van de aangezochte auto-
riteit verblijven of gevestigd zijn. 

Verzoeken om de verstrekking van documenten of de kennisgeving 
van besluiten worden schriftelijk aan de aangezochte autoriteit gericht in 
een officiële taal van die autoriteit of in een voor die autoriteit aanvaard-
bare taal.

Artikel 6

Vorm en inhoud van verzoeken om bijstand

1. Verzoeken in het kader van dit protocol worden schriftelijk gedaan. 
Zij gaan vergezeld van de documenten die voor de behandeling van het 
verzoek noodzakelijk zijn. In spoedeisende gevallen kunnen verzoeken 
ook mondeling worden gedaan, mits zij onmiddellijk schriftelijk worden 
bevestigd. 

2. De overeenkomstig lid 1 van dit artikel ingediende verzoeken 
bevatten de volgende gegevens:

a. de verzoekende autoriteit; 
b. de maatregel waarom wordt gevraagd; 
c. het voorwerp en de reden van het verzoek; 
d. de toepasselijke wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen en 

andere juridische aspecten; 
e. zo nauwkeurig en volledig mogelijke informatie over de natuur-

lijke personen op wie of rechtspersonen waarop het onderzoek betrek-
king heeft; 

f. een samenvatting van de feiten en van het reeds uitgevoerde onder-
zoek. 

3. De verzoeken worden ingediend in een officiële taal van de aange-
zochte autoriteit of in een voor die autoriteit aanvaardbare taal. Deze eis 
geldt niet voor de in lid 1 bedoelde documenten bij het verzoek. 
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4. Indien een verzoek niet aan de hierboven vermelde vormvereisten 
voldoet, kan worden verzocht het te corrigeren of aan te vullen; in de 
tussentijd kan opdracht worden gegeven tot conservatoire maatregelen. 

Artikel 7

Uitvoering van verzoeken

1. Binnen de grenzen van haar bevoegdheden en de haar beschikbare 
middelen behandelt de aangezochte autoriteit een verzoek om bijstand 
van de verzoekende autoriteit door de informatie te verstrekken waar-
over zij al beschikt, of door het nodige onderzoek te verrichten of te 
laten verrichten naar handelingen die strijdig met de douanewetgeving 
zijn of dit in de ogen van de verzoekende autoriteit lijken te zijn.

Voor dit administratieve onderzoek gaat de aangezochte autoriteit, of 
de andere bevoegde autoriteit tot wie deze zich heeft gericht, te werk als 
handelde zij ten eigen behoeve of op verzoek van een andere autoriteit 
van dezelfde partij.

De aangezochte autoriteit deelt de resultaten van dit administratieve 
onderzoek mede aan de verzoekende autoriteit. 

2. Indien de aangezochte autoriteit niet de juiste autoriteit is om aan 
het verzoek om bijstand te voldoen, geeft zij het verzoek door aan de 
bevoegde autoriteit, en vraagt zij deze autoriteit om medewerking. In 
een dergelijk geval zijn de bepalingen van deze overeenkomst van dien-
overeenkomstige toepassing op die autoriteit. De verzoekende autoriteit 
wordt hiervan in kennis gesteld. 

3. Aan verzoeken om bijstand wordt voldaan overeenkomstig de des-
betreffende wetgeving van de aangezochte partij. 

4. De verzoekende en de aangezochte autoriteit kunnen, op door 
laatstgenoemde gestelde voorwaarden, overeenkomen dat door de ver-
zoekende autoriteit aangewezen ambtenaren aanwezig mogen zijn bij het 
in lid 1 bedoelde administratieve onderzoek en dat zij toegang krijgen 
tot dezelfde panden en dezelfde documenten als de aangezochte autori-
teit, teneinde informatie te verzamelen over activiteiten die met de dou-
anewetgeving strijdige handelingen zijn of kunnen zijn, die de verzoe-
kende autoriteit voor de toepassing van dit protocol nodig heeft. 

Artikel 8

Vorm waarin de informatie moet worden verstrekt

1. De aangezochte autoriteit deelt de uitslag van het ingestelde onder-
zoek schriftelijk aan de verzoekende autoriteit mede en voegt daarbij de 
relevante documenten, gewaarmerkte afschriften of andere stukken. 
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2. Deze informatie mag in de vorm van computerbestanden worden 
verstrekt, tenzij de verzoekende autoriteit om een andere wijze van 
mededeling verzoekt. 

3. Originelen van documenten worden uitsluitend op verzoek ver-
strekt wanneer gewaarmerkte afschriften niet toereikend zijn. Deze ori-
ginelen worden ten spoedigste geretourneerd. 

Artikel 9

Gevallen waarin geen bijstand behoeft te worden verleend

1. Bijstand kan worden geweigerd of van bepaalde voorwaarden of 
eisen afhankelijk worden gesteld wanneer een partij van oordeel is dat 
bijstand op grond van dit protocol:

a. de soevereiniteit van Oekraïne of van een lidstaat van de Unie 
waaraan op grond van dit protocol om bijstand is gevraagd, zou kunnen 
aantasten; of 

b. de openbare orde, de veiligheid of andere wezenlijke belangen in 
gevaar zou kunnen brengen, in het bijzonder in de in artikel 10, lid 2, 
bedoelde gevallen; of 

c. een inbreuk zou betekenen op wettelijk beschermde industriële, 
handels- of beroepsgeheimen. 

2. De aangezochte autoriteit kan de bijstand uitstellen indien deze een 
lopend onderzoek of een lopende strafvervolging of procedure zou ver-
storen. In dat geval pleegt de aangezochte autoriteit overleg met de ver-
zoekende autoriteit om na te gaan of bijstand kan worden verleend op 
door de aangezochte autoriteit te stellen voorwaarden. 

3. Wanneer de verzoekende autoriteit om een vorm van bijstand ver-
zoekt die zij desgevraagd zelf niet zou kunnen verlenen, vermeldt zij dit 
in haar verzoek. De aangezochte autoriteit is vrij te bepalen hoe zij op 
een dergelijk verzoek reageert. 

4. In de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde gevallen moeten 
het besluit van de aangezochte autoriteit en de redenen ervan onverwijld 
aan de verzoekende autoriteit worden medegedeeld. 

Artikel 10

Doorgifte van informatie en geheimhoudingsplicht

1. Alle informatie die, in welke vorm dan ook, op grond van dit pro-
tocol wordt verstrekt, heeft een vertrouwelijk karakter of is alleen 
bestemd voor beperkte verspreiding, afhankelijk van de toepasselijke 
voorschriften van elk van de partijen. De verstrekte gegevens vallen 
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onder de geheimhoudingsplicht en genieten de bescherming die door de 
desbetreffende wetgeving van de ontvangende partij, dan wel door de 
desbetreffende bepalingen die op de autoriteiten van de EU-partij van 
toepassing zijn, aan dergelijke gegevens wordt geboden. 

2. Persoonsgegevens mogen uitsluitend worden doorgegeven wan-
neer de partij die de gegevens ontvangt, zich ertoe verbindt deze gege-
vens een passend beschermingsniveau toe te kennen, in overeenstem-
ming met de normen en juridische instrumenten die zijn bedoeld in 
artikel 15 van titel III, Justitie, vrijheid en veiligheid, van deze overeen-
komst. 

3. Het gebruik van op grond van dit protocol verkregen informatie in 
gerechtelijke of administratieve procedures betreffende met de douane-
wetgeving strijdige handelingen wordt beschouwd als gebruik voor de 
toepassing van dit protocol. De partijen kunnen derhalve bij de bewijs-
voering, in verslagen en getuigenissen en bij procedures die bij recht-
banken aanhangig worden gemaakt, gebruikmaken van de informatie die 
zij op grond van dit protocol hebben verkregen en van de documenten 
waarin zij op grond van dit protocol inzage hebben gekregen. De 
bevoegde instantie die de informatie heeft verstrekt of die inzage heeft 
gegeven in de documenten, wordt van dergelijk gebruik in kennis ge-
steld. 

4. De verkregen informatie wordt uitsluitend voor de toepassing van 
dit protocol gebruikt. Indien een van de partijen dergelijke informatie 
voor andere doeleinden wenst te gebruiken, moet zij de autoriteit die de 
informatie heeft verstrekt vooraf om schriftelijke toestemming vragen. 
Voor dit gebruik gelden dan de eventueel door deze instantie vastge-
stelde beperkingen. 

Artikel 11

Deskundigen en getuigen

Een onder een aangezochte autoriteit ressorterende ambtenaar kan 
worden gemachtigd om, binnen de grenzen van de hem verleende mach-
tiging, als deskundige of getuige te verschijnen in gerechtelijke of 
administratieve procedures betreffende onder dit protocol vallende aan-
gelegenheden en daarbij de voor de procedure noodzakelijke voorwer-
pen, documenten of gewaarmerkte afschriften voor te leggen. In de dag-
vaarding dient uitdrukkelijk te worden vermeld voor welke rechterlijke 
of administratieve instantie de ambtenaar moet verschijnen en over 
welke aangelegenheid en in welke functie of hoedanigheid hij zal wor-
den ondervraagd.
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Artikel 12

Kosten van de bijstand

De partijen brengen elkaar geen kosten in rekening voor uitgaven die 
op grond van dit protocol worden gedaan, met uitzondering van eventu-
ele uitgaven voor deskundigen en getuigen en voor tolken en vertalers 
die niet in overheidsdienst zijn.

Artikel 13

Tenuitvoerlegging

1. Dit protocol wordt ten uitvoer gelegd door de centrale douaneau-
toriteit van Oekraïne, enerzijds, en de bevoegde diensten van de Euro-
pese Commissie en, in voorkomend geval, de douaneautoriteiten van de 
lidstaten van de Europese Unie, anderzijds. Zij stellen alle voor de toe-
passing van dit protocol noodzakelijke praktische maatregelen en rege-
lingen vast, rekening houdend met de geldende voorschriften, met name 
op het gebied van de gegevensbescherming. Zij kunnen de bevoegde 
instanties aanbevelingen doen over wijzigingen die naar hun oordeel in 
dit protocol moeten worden aangebracht. 

2. De partijen verstrekken elkaar de lijsten van de autoriteiten die 
door hen gemachtigd zijn dit protocol uit te voeren, en werken deze 
regelmatig bij. 

3. De partijen plegen onderling overleg en lichten elkaar in over alle 
uitvoeringsbepalingen die zij op grond van dit protocol vaststellen. 

Artikel 14

Andere overeenkomsten

1. Met inachtneming van de respectieve bevoegdheden van de Euro-
pese Unie en haar lidstaten, en onverminderd lid 2 van dit artikel:

– laat dit protocol de verplichtingen van de partijen krachtens andere 
internationale overeenkomsten of verdragen, waaronder bilaterale over-
eenkomsten inzake wederzijdse bijstand die tussen afzonderlijke lidsta-
ten en Oekraïne zijn of kunnen worden gesloten, onverlet; 

– wordt dit protocol geacht een aanvulling te vormen op overeen-
komsten inzake wederzijdse bijstand die tussen afzonderlijke lidstaten 
en Oekraïne zijn of kunnen worden gesloten; 

– staat dit protocol niet in de weg aan uitgebreidere wederzijdse bij-
stand die uit hoofde van dergelijke overeenkomsten kan worden ver-
leend; en 
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– doet dit protocol geen afbreuk aan de bepalingen van de Europese 
Unie betreffende de doorgifte, tussen de bevoegde diensten van de Euro-
pese Commissie en de douaneautoriteiten van de lidstaten van de Euro-
pese Unie, van gegevens die op grond van dit protocol zijn verkregen en 
die van belang kunnen zijn voor de Europese Unie. 

2. Dit protocol prevaleert boven bilaterale overeenkomsten inzake 
wederzijdse bijstand die tussen afzonderlijke lidstaten van de Europese 
Unie en Oekraïne zijn of kunnen worden gesloten, indien de bepalingen 
van die overeenkomsten strijdig zijn met die van dit protocol. 

Artikel 15

Overleg

Ten aanzien van vraagstukken in verben met de toepassing van dit 
protocol plegen de partijen onderling overleg om deze op te lossen in 
het kader van het bij artikel 83 van hoofdstuk 5 (Douane en handelsbe-
vordering) van titel IV van deze overeenkomst ingestelde subcomité 
Douane.

 

Protocol III inzake een Kaderovereenkomst tussen de Europese 
Unie en Oekraïne inzake de algemene beginselen voor deelname 

van Oekraïne aan EU-programma’s

De partijen komen het volgende overeen: 

Artikel 1 

Oekraïne mag deelnemen aan alle huidige en toekomstige program-
ma’s van de Unie die overeenkomstig de bepalingen tot vaststelling van 
die programma’s voor het land openstaan.

Artikel 2 

Oekraïne levert een financiële bijdrage aan de algemene begroting van 
de Unie in overeenstemming met de specifieke programma’s waaraan 
het deelneemt.

Artikel 3 

Vertegenwoordigers van Oekraïne mogen als waarnemers de vergade-
ringen bijwonen van de beheerscomités die belast zijn met het toezicht 
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op de programma’s waaraan Oekraïne een financiële bijdrage levert, 
voor zover deze betrekking hebben op onderwerpen die Oekraïne 
aangaan.

Artikel 4 

Ten aanzien van projecten en initiatieven die door deelnemers uit 
Oekraïne worden ingediend, gelden in het kader van de betrokken pro-
gramma’s voor zover mogelijk dezelfde voorwaarden, regels en proce-
dures als voor de lidstaten.

Artikel 5 

De specifieke voorwaarden betreffende de deelname van Oekraïne aan 
de verschillende programma’s, met name de verschuldigde financiële 
bijdrage en de rapportage- en evaluatieprocedures, worden vastgesteld in 
een memorandum van overeenstemming tussen de Commissie en de 
bevoegde autoriteiten van Oekraïne, op basis van de criteria die in het 
kader van de betrokken programma’s zijn bepaald.

Als Oekraïne op grond van artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1638/
2006 van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 2006 hou-
dende algemene bepalingen tot invoering van een Europees 
nabuurschaps- en partnerschapsinstrument of van een soortgelijke toe-
komstige verordening betreffende externe bijstand van de Unie aan 
Oekraïne, de Unie om externe bijstand voor deelname aan een EU-
programma verzoekt, worden de voorwaarden voor het gebruik door 
Oekraïne van de externe bijstand van de Unie in een financieringsover-
eenkomst vastgesteld, waarbij met name artikel 20 van Verordening 
(EG) nr. 1638/2006 in acht wordt genomen.

Artikel 6 

Overeenkomstig Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de 
Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepas-
sing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen wordt 
in de krachtens artikel 5 gesloten memoranda van overeenstemming 
bepaald dat financiële controles of audits en andere controles, zoals 
administratieve onderzoeken, worden verricht door of onder toezicht van 
de Europese Commissie, het Europees Bureau voor Fraudebestrijding 
(OLAF) en de Rekenkamer.

Er worden gedetailleerde bepalingen in opgenomen inzake financiële 
controle en audits, administratieve maatregelen, sancties en invordering, 
waarbij aan de Europese Commissie, OLAF en de Rekenkamer be-
voegdheden worden toegekend die gelijkwaardig zijn met hun bevoegd-
heden ten aanzien van begunstigden of contractanten die in de Unie zijn 
gevestigd.
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Artikel 7 

Dit protocol is van toepassing gedurende de looptijd van de 
overeenkomst.

Elk van beide partijen kan dit protocol opzeggen door schriftelijke 
kennisgeving aan de andere partij. Dit protocol verstrijkt zes maanden 
na de datum van die kennisgeving.

Beëindiging van dit protocol als gevolg van opzegging door een van 
de partijen is niet van invloed op de controles die overeenkomstig de 
artikelen 5 en 6 worden uitgevoerd.

Artikel 8 

Uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van dit protocol, en vervol-
gens iedere drie jaar, kunnen de partijen de tenuitvoerlegging van het 
protocol evalueren aan de hand van de werkelijke deelname van Oekra-
ïne aan een of meer EU-programma’s.

 

Gezamenlijke verklaring

De Europese Unie, hierna de „EU” genoemd, wijst erop dat landen 
die met de EU een douane-unie tot stand hebben gebracht, hun handels-
regeling moeten aanpassen aan die van de EU en dat sommige van hen 
een preferentiële overeenkomst moeten sluiten met landen die met de 
EU een preferentiële overeenkomst hebben gesloten.

De partijen nemen er in dit verband nota van dat Oekraïne onderhan-
delingen moet openen met landen

a. die met de EU een douane-unie tot stand hebben gebracht en 
b. waarvan de producten niet in aanmerking komen voor de tariefcon-

cessies ingevolge deze overeenkomst,
teneinde met hen in overeenstemming met artikel XXIV van de 

GATT een bilaterale overeenkomst tot instelling van een vrijhandelszone 
te sluiten (waardoor nagenoeg alle handel wordt bestreken). Oekraïne 
opent zo spoedig mogelijk onderhandelingen, zodat bovenbedoelde over-
eenkomst op een zo vroeg mogelijk tijdstip na de inwerkingtreding van 
deze overeenkomst in werking kan treden. 
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Slotakte tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap 
voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, 

anderzijds, wat de Associatieovereenkomst betreft

De vertegenwoordigers van;

het Koninkrijk België,

de Republiek Bulgarije,

de Tsjechische Republiek,

het Koninkrijk Denemarken,

de Bondsrepubliek Duitsland,

de Republiek Estland,

Ierland,

de Helleense Republiek,

het Koninkrijk Spanje,

de Franse Republiek,

de Republiek Kroatië,

de Italiaanse Republiek,

de Republiek Cyprus,

de Republiek Letland,

de Republiek Litouwen,

het Groothertogdom Luxemburg,

Hongarije,

de Republiek Malta,

het Koninkrijk der Nederlanden,

de Republiek Oostenrijk,

de Republiek Polen,
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de Portugese Republiek,

Roemenië,

de Republiek Slovenië,

de Slowaakse Republiek,

de Republiek Finland,

het Koninkrijk Zweden,

het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,

de Europese Unie,

de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

enerzijds, en

Oekraïne,

anderzijds,

(hierna gezamenlijk „de ondertekenende partijen” genoemd),

bijeengekomen te Brussel op zevenentwintig 27 juni tweeduizend 
veertien,

voor de ondertekening van die delen van de Associatieovereenkomst 
tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomener-
gie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds (hierna „de Over-
eenkomst” genoemd) die niet op 21 maart 2014 werden ondertekend,

herinneren eraan dat zij tijdens de topbijeenkomst te Brussel op 
21 maart 2014 de tekst van de volgende politieke bepalingen van de 
overeenkomst hebben ondertekend:

1. Preambule 
2. Artikel 1 
3. Titels I, II en VII 

De ondertekenende partijen zijn overgegaan tot de ondertekening van 
de volgende bepalingen van de overeenkomst:

– de titels III, IV, V en VI en de desbetreffende bijlagen en protocol-
len, 

en bevestigen dat de overeenkomst één enkel instrument vormt.
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De ondertekenende partijen komen overeen dat artikel 486, lid 4 van 
de overeenkomst betreffende de voorlopige toepassing, ingevolge deze 
slotakte van toepassing is op de overeenkomstige delen van de overeen-
komst.

De ondertekenende partijen komen overeen dat de overeenkomst van 
toepassing is op het volledige grondgebied van Oekraïne zoals erkend in 
het internationaal recht en dat zij overleg zullen plegen teneinde te bepa-
len wat de gevolgen van de overeenkomst zijn ten aanzien van de het 
illegaal ingelijfde grondgebied van de Autonome Republiek de Krim en 
van de stad Sebastopol waarover de regering van Oekraïne momenteel 
niet feitelijk het gezag uitoefent. 

GEDAAN te Brussel, op zevenentwintig juni tweeduizend veertien.

 

Slotakte van de topbijeenkomst tussen de Europese Unie en haar 
lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, betreffende de 

Associatieovereenkomst

Op 21 maart 2014 heeft in Brussel een topbijeenkomst plaatsgevon-
den tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, 
anderzijds.

De vertegenwoordigers van:

het Koninkrijk België,

de Republiek Bulgarije,

de Tsjechische Republiek,

het Koninkrijk Denemarken,

de Bondsrepubliek Duitsland,

de Republiek Estland,

Ierland,

de Helleense Republiek,

het Koninkrijk Spanje,

de Franse Republiek,
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de Republiek Kroatië,

de Italiaanse Republiek,

de Republiek Cyprus,

de Republiek Letland,

de Republiek Litouwen,

het Groothertogdom Luxemburg,

Hongarije,

de Republiek Malta,

het Koninkrijk der Nederlanden,

de Republiek Oostenrijk,

de Republiek Polen,

de Portugese Republiek,

Roemenië,

de Republiek Slovenië,

de Slowaakse Republiek,

de Republiek Finland,

het Koninkrijk Zweden,

het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,

de Europese Unie,

enerzijds, en

Oekraïne,

anderzijds,

deelnemende aan de topbijeenkomst (hierna „de Ondertekenende Par-
tijen” genoemd),
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hebben de tekst van de volgende politieke bepalingen van de aange-
hechte Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekra-
ïne, anderzijds (hierna „de Overeenkomst” genoemd), ondertekend:

1. Preambule 
2. Artikel 1 
3. Titels I, II en VII 

De Ondertekenende Partijen bevestigen dat zij voornemens zijn over 
te gaan tot de ondertekening en sluiting van de Titels III, IV, V en VI 
van de Overeenkomst, die samen met de rest van de Overeenkomst één 
instrument vormen. Met het oog daarop zullen de Ondertekenende Par-
tijen via de diplomatieke kanalen met elkaar overleg plegen teneinde een 
geschikte datum voor een bijeenkomst van de Ondertekenende Partijen 
vast te leggen of enige andere actie te bepalen die daartoe aangewezen 
is.

De Ondertekenende Partijen komen overeen dat artikel 486, lid 4, 
betreffende de voorlopige toepassing van de Overeenkomst, van toepas-
sing is op de overeenkomstige delen van de Overeenkomst ingevolge de 
onderhavige slotakte. 

GEDAAN te Brussel, op 21 maart 2014.

 

Statement of Ukraine on Article 8 of the Association Agreement 
between Ukraine, of the One Part, the European Union and the 

European Atomic Energy Community and their Member States, of 
the Other Part

Ukraine declares that the obligations arising from Article 8 of the 
Association Agreement between Ukraine, of the one part, the European 
Union and the European Atomic Energy Community and their Member 
States, of the other part, on the ratification of the Rome Statute of the 
International Criminal Court of 1998 will be fulfilled after introducing 
relevant amendments to the Constitution of Ukraine. 

 
 

D. PARLEMENT

De Overeenkomst, met bijlagen, protocollen, gezamenlijke verklaring 
en slotakten, behoeft ingevolge artikel 91 van de Grondwet de goedkeu-
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ring van de Staten-Generaal, alvorens het Koninkrijk aan de Overeen-
komst, met bijlagen, protocollen, gezamenlijke verklaring en slotakten, 
kan worden gebonden. 

E. PARTIJGEGEVENS

Bekrachtiging en goedkeuring zijn voorzien in artikel 486 van de 
Overeenkomst.
 Partij Onder-

tekening 
Ratificatie Type* In 

werking 
Opzeg-
ging 

Buiten 
werking 

België 21-03-14 

Bulgarije 21-03-14 

Cyprus 21-03-14 

Denemarken 21-03-14 

Duitsland 21-03-14 

Estland 21-03-14 

EU (Europese 
Unie) 

21-03-14 

Finland 21-03-14 

Frankrijk 21-03-14 

Griekenland 21-03-14 

Hongarije 21-03-14 

Ierland 21-03-14 

Italië 21-03-14 

Kroatië 21-03-14 

Letland 21-03-14 

Litouwen 21-03-14 29-07-14 R 

Luxemburg 21-03-14 

Malta 21-03-14 

Nederlanden, 
het Koninkrijk 
der 

21-03-14 

– Nederland: 
 – in Europa 
 – Bonaire 
 – Sint Eustatius 
 – Saba 
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Partij Onder-
tekening 

Ratificatie Type* In 
werking 

Opzeg-
ging 

Buiten 
werking 

– Aruba 
–  Curaçao 
– Sint Maarten 

Oekraïne 21-03-14 

Oostenrijk 21-03-14 

Polen 21-03-14 

Portugal 21-03-14 

Roemenië 21-03-14 14-07-14 R 

Slovenië 21-03-14 

Slowakije 21-03-14 

Spanje 21-03-14 

Tsjechië 21-03-14 

Verenigd 
Koninkrijk 

21-03-14 

Zweden 21-03-14 

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R=Bekrachtiging, 
aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebonden-
heid, NB=Niet bekend 

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Verdrag, met bijlagen, protocollen, gezamen-
lijke verklaringen en slotakten, zullen ingevolge artikel 486, tweede lid, 
in werking treden op de eerste dag van de tweede maand volgende op 
de datum waarop de laatste akte van ratificatie of van goedkeuring is 
neergelegd. 

J. VERWIJZINGEN

Verbanden

De Overeenkomst dient ter vervanging van:

Titel : Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen 
de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, ener-
zijds, en Oekraïne, anderzijds;
Luxemburg, 14 juni 1994 
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Tekst : Trb. 1994, 230 (Nederlands) 
Laatste Trb. : Trb. 2013, 210 

Overige verwijzingen

Titel : Statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie;
Versailles, 28 juni 1919 

Tekst : Trb. 1975, 102 (Engels, Frans en vertaling) 
Laatste Trb. : Trb. 1998, 290 

Titel : Handvest van de Verenigde Naties;
San Francisco, 26 juni 1945 

Tekst : Trb. 1979, 37 (Engels en Frans, geconsolideerd)
Trb. 1987, 113 (vertaling, geconsolideerd) 

Laatste Trb. : Trb. 2014, 112 

Titel : Statuut van de Voedsel- en Landbouworganisatie van 
de Verenigde Naties;
Quebec, 16 oktober 1945 

Tekst : Trb. 1996, 341 (Engels, geconsolideerd)
Trb. 2009, 63 (vertaling, geconsolideerd) 

Titel : Statuut van de Organisatie der Verenigde Naties voor 
Onderwijs, Wetenschap en Cultuur;
Londen, 16 november 1945 

Tekst : Trb. 2009, 51 (Engels en vertaling, herzien) 

Titel : Overeenkomst betreffende het Internationale Monetaire 
Fonds;
Washington, 27 december 1945 

Tekst : Stb. 1945, 318 (Engels)
Trb. 1962, 161 (vertaling) 

Laatste Trb. : Trb. 2011, 141 

Titel : Statuut van de Raad van Europa;
Londen, 5 mei 1949 

Tekst : Stb. 1949, 341 (Engels, Frans en vertaling) 
Laatste Trb. : Trb. 2007, 146 

Titel : Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden;
Rome, 4 november 1950 

Tekst : Trb. 1951, 154 (Engels en Frans)
Trb. 1990, 156 (vertaling, herzien) 

Laatste Trb. : Trb. 2014, 2 
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Titel : Verdrag betreffende de status van vluchtelingen;
Genève, 28 juli 1951 

Tekst : Trb. 1951, 131 (Engels en Frans)
Trb. 1954, 88 (vertaling) 

Laatste Trb. : Trb. 1995, 136 

Titel : Statuut van de Haagse Conferentie voor Internationaal 
Privaatrecht;
’s-Gravenhage, 31 oktober 1951 

Tekst : Trb. 2005, 239 (Frans en Engels, herzien)
Trb. 2007, 201 (vertaling) 

Laatste Trb. : Trb. 2011, 199 

Titel : Statuut van de Internationale Organisatie voor 
Atoomenergie;
New York, 26 oktober 1956 

Tekst : Trb. 1957, 50 (Engels, Frans en vertaling) 
Laatste Trb. : Trb. 2001, 135 

Titel : Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
Rome, 25 maart 1957 

Tekst : Trb. 2008, 51 (Nederlands, geconsolideerd) 
Laatste Trb. : Trb. 2013, 83 

Titel : Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap 
voor Atoomenergie (EURATOM);
Rome, 25 maart 1957 

Tekst : Trb. 1957, 75 (Frans)
Trb. 1957, 92 (vertaling) 

Laatste Trb. : Trb. 2010, 247 

Titel : Verdrag nopens de Organisatie voor Economische Sa-
menwerking en Ontwikkeling;
Parijs, 14 december 1960 

Tekst : Trb. 1961, 42 (Frans en Engels)
Trb. 1961, 60 (vertaling) 

Laatste Trb. : Trb. 1994, 193 

Titel : Internationaal Verdrag inzake de bescherming van uit-
voerende kunstenaars, producenten van fonogrammen 
en omroeporganisaties;
Rome, 26 oktober 1961 

Tekst : Trb. 1986, 182 (Engels, Frans en vertaling) 
Laatste Trb. : Trb. 1996, 16 

Titel : Protocol betreffende de status van vluchtelingen;
New York, 31 januari 1967 
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Tekst : Trb. 1967, 76 (Engels, Frans en vertaling) 
Laatste Trb. : Trb. 2011, 203 

Titel : Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële 
eigendom van 20 maart 1883, zoals herzien te Brussel 
op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 
’s-Gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 
2 juni 1934, te Lissabon op 31 oktober 1958 en te 
Stockholm op 14 juli 1967;
Stockholm, 14 juli 1967 

Tekst : Trb. 1969, 144 (Frans)
Trb. 1970, 187 (vertaling) 

Laatste Trb. : Trb. 2006, 157 

Titel : Berner Conventie voor de bescherming van werken van 
letterkunde en kunst van 9 september 1886, aangevuld 
te Parijs op 4 mei 1896, herzien te Berlijn op 13 no-
vember 1908, aangevuld te Bern op 20 maart 1914, 
herzien te Rome op 2 juni 1928, te Brussel op 26 juni 
1948, te Stockholm op 14 juli 1967 en te Parijs op 
24 juli 1971;
Parijs, 24 juli 1971 

Tekst : Trb. 1972, 157 (Frans, Engels en vertaling) 
Laatste Trb. : Trb. 2006, 158 

Titel : Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer 
van goederen onder dekking van carnets TIR 
(TIR-Overeenkomst);
Genève, 14 november 1975 

Tekst : Trb. 1976, 184 (Engels en Frans)
Trb. 1977, 91 (vertaling) 

Laatste Trb. : Trb. 2013, 170 

Titel : Internationale Overeenkomst inzake de harmonisatie 
van de goederencontroles aan de grenzen;
Genève, 21 oktober 1982 

Tekst : Trb. 1984, 29 (Engels, Frans en vertaling) 
Laatste Trb. : Trb. 2013, 63 

Titel : Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van 
de zee;
Montego Bay, 10 december 1982 

Tekst : Trb. 1983, 83 (Engels en Frans)
Trb. 1984, 55 (vertaling) 

Laatste Trb. : Trb. 2009, 77 
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Titel : Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde 
systeem inzake de omschrijving en de codering van 
goederen;
Brussel, 14 juni 1983 

Tekst : Trb. 1985, 108 (Frans, Engels en vertaling) 
Laatste Trb. : Trb. 2009, 144 

Titel : Overeenkomst inzake tijdelijke invoer;
Istanbul, 26 juni 1990 

Tekst : Trb. 2010, 49 (Engels en vertaling, geconsolideerd) 
Laatste Trb. : Trb. 2010, 261 

Titel : Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekpro-
dukten van 2 december 1961, zoals herzien te Genève 
op 10 november 1972, 23 oktober 1978, en 19 maart 
1991;
Genève, 19 maart 1991 

Tekst : Trb. 1992, 52 (Frans en Engels)
Trb. 1993, 153 (vertaling) 

Laatste Trb. : Trb. 1998, 116 

Titel : Verdrag betreffende de Europese Unie;
Maastricht, 7 februari 1992 

Tekst : Trb. 2008, 53 (Nederlands, geconsolideerd) 
Laatste Trb. : Trb. 2012, 182 

Titel : Europees Verdrag inzake cinematografische coproduk-
tie;
Straatsburg, 2 oktober 1992 

Tekst : Trb. 1994, 159 (Engels en Frans)
Trb. 1994, 223 (vertaling) 

Laatste Trb. : Trb. 1995, 101 

Titel : Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandels-
organisatie;
Marrakesh, 15 april 1994 

Tekst : Trb. 1994, 235 (Engels)
Trb. 1995, 130 (vertaling) 

Laatste Trb. : Trb. 1996, 325 

Titel : Algemene Overeenkomst inzake tarieven en handel 
1994 (GATT 1994);
Marrakesh, 15 april 1994 

Tekst : Trb. 1994, 235 (Engels)
Trb. 1995, 130 (vertaling) 

Laatste Trb. : Trb. 1996, 325 
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Titel : Algemene Overeenkomst betreffende de handel in dien-
sten (GATS);
Marrakesh, 15 april 1994 

Tekst : Trb. 1994, 235 (Engels)
Trb. 1995, 130 (vertaling) 

Laatste Trb. : Trb. 2007, 191 

Titel : Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intel-
lectuele eigendom (TRIPS);
Marrakesh, 15 april 1994 

Tekst : Trb. 1994, 235 (Engels)
Trb. 1995, 130 (vertaling) 

Laatste Trb. : Trb. 2007, 102 

Titel : Verdrag inzake het Energiehandvest;
Lissabon, 17 december 1994 

Tekst : Trb. 1995, 108 (Engels en Frans)
Trb. 1995, 250 (vertaling) 

Laatste Trb. : Trb. 2010, 149 

Titel : Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele 
eigendom inzake auteursrecht (WCT) (1996);
Genève, 20 december 1996 

Tekst : Trb. 1997, 318 (Engels en Frans)
Trb. 1998, 247 (vertaling) 

Laatste Trb. : Trb. 2010, 59 

Titel : Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele 
eigendom inzake uitvoeringen en fonogrammen 
(WPPT) (1996);
Genève, 20 december 1996 

Tekst : Trb. 1997, 319 (Engels en Frans)
Trb. 1998, 248 (vertaling) 

Laatste Trb. : Trb. 2010, 60 

Titel : Internationaal Verdrag voor de bescherming van plan-
ten (herzien);
Rome, 17 november 1997 

Tekst : Trb. 1998, 125 (Engels)
Trb. 2000, 31 (vertaling) 

Laatste Trb. : Trb. 2007, 162 

Titel : Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Ver-
enigde Naties inzake klimaatverandering;
Kyoto, 11 december 1997 

Tekst : Trb. 1998, 170 (Engels en Frans)
Trb. 1999, 110 (vertaling) 
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Laatste Trb. : Trb. 2013, 44 

Titel : Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof;
Rome, 17 juli 1998 

Tekst : Trb. 1999, 13 (Engels en Frans)
Trb. 2000, 120 (vertaling) 

Laatste Trb. : Trb. 2013, 213 

Titel : Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschrij-
dende georganiseerde misdaad;
New York, 15 november 2000 

Tekst : Trb. 2001, 68 (Engels en Frans)
Trb. 2004, 34 (vertaling) 

Laatste Trb. : Trb. 2010, 286 

Titel : Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie;
New York, 31 oktober 2003 

Tekst : Trb. 2004, 11 (Engels en Frans)
Trb. 2005, 244 (vertaling) 

Laatste Trb. : Trb. 2011, 32 

Titel : Overeenkomst betreffende de bescherming en de be-
vordering van de diversiteit van cultuuruitingen;
Parijs, 20 oktober 2005 

Tekst : Trb. 2007, 89 (Engels en vertaling) 
Laatste Trb. : Trb. 2009, 222 
 

Uitgegeven de eenentwintigste augustus 2014. 

De Minister van Buitenlandse Zaken,

F.C.G.M. TIMMERMANS
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