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Regeringens proposition till riksdagen om godkännan-
de av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Eu-
ropeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, 
och Republiken Irak, å andra sidan, och med förslag till 
lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som 
hör till området för lagstiftningen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att riksda-
gen ska godkänna det i Bryssel i maj 2012 
undertecknade avtalet om partnerskap och 
samarbete mellan Europeiska unionen och 
dess medlemsstater, å ena sidan, och Repu-
bliken Irak, å andra sidan, samt lagen om sät-
tande i kraft av de bestämmelser i avtalet 
som hör till området för lagstiftningen. 

Avtalet om partnerskap och samarbete är 
ett så kallat blandat avtal, där bestämmelser-
na dels hör till medlemsstaternas, dels till Eu-
ropeiska unionens behörighet. Avtalet syftar 
till att utveckla samarbetet och den politiska 
dialogen mellan länderna samt att främja 
handel och investeringar. Området för sam-
arbetet omfattar också frågor som rör migra-
tion, rättsliga frågor, massförstörelsevapen, 
terrorism och bekämpningen av internationell 
brottslighet samt samarbete bland annat inom 
vetenskap, teknologi, energi, miljö, naturre-
surser, utbildning och kultur. Det konstateras 

i avtalet att en hållbar och social utveckling 
bör gå hand i hand med den ekonomiska ut-
vecklingen och att den grundar sig på att par-
terna förbinder sig till de demokratiska prin-
ciperna, de internationella instrumenten för 
mänskliga rättigheter samt Förenta nationer-
nas deklaration om de mänskliga rättigheter-
na. 

Avtalet ska godkännas av parterna i enlig-
het med deras respektive förfaranden. Avtalet 
träder i kraft den första dagen i den månad 
som följer på dagen för depositariens motta-
gande av den sista anmälan från parterna om 
att de förfaranden som är nödvändiga för det-
ta ändamål har slutförts. I propositionen in-
går ett lagförslag om sättande i kraft av de 
bestämmelser i avtalet som hör till området 
för lagstiftningen. Den föreslagna lagen av-
ses träda i kraft samtidigt som avtalet träder i 
kraft, vid en tidpunkt som bestäms genom 
förordning av statsrådet. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

 
1  Inledning 

Europeiska unionen (EU) och Republiken 
Irak inledde förhandlingar om ett handels- 
och samarbetsavtal 2006. Förhandlingarna 
resulterade i ett avtal om partnerskap och 
samarbete mellan EU och Irak (Partnership 
and Cooperation Agreement, PCA) som un-
dertecknades i Bryssel den 11 maj 2012. 

Avtalet mellan EU och Irak är till sin ka-
raktär ett så kallat blandat avtal med både EU 
och medlemsstaterna som parter. Det är ett 
betydande steg i relationerna mellan EU och 
Irak, det är nämligen det första bilaterala av-
talet mellan dessa parter. Avtalet stärker följ-
aktligen EU:s verksamhetsmöjligheter i regi-
onen. Det syftar till att fungera som allmän 
ram för ett omfattande samarbete mellan EU 
och Irak samt till att stödja en fredlig intern 
utveckling i Irak och landets integration i det 
internationella samfundet. Det befäster de be-
fintliga förbindelserna och den gemensamma 
värdebasen samt en tillnärmning av handels-
relationerna och samarbetet. Avtalet baserar 
sig på att parterna respekterar de demokratis-
ka principerna, FN:s deklaration om de 
mänskliga rättigheterna samt andra centrala 
internationella människorättsinstrument och 
rättsprinciper.  

Avtalet syftar till att främja handel och in-
vesteringar mellan parterna. Det beaktar par-
ternas åtaganden att bedriva handel i enlighet 
med WTO-bestämmelserna och upprepar 
EU:s tidigare uttalade stöd för Iraks medlem-
skap i WTO (World Trade Organization). 
Avtalet omfattar också samarbete inom föl-
jande områden: utrikes- och säkerhetspolitik, 
Iraks interna dialog och framsteg i förso-
ningsprocessen, demokrati, utveckling av 
rättsstaten, mänskliga rättigheter och god 
förvaltning, regional stabilitet, terrorismbe-
kämpning, förebyggande av spridning av 
massförstörelsevapen och handeldvapen, fö-
rebyggande av penningtvätt och narkotika-
handel, minskad straffrihet, beskattning och 
tullar, regler för konkurrensutsättning, lag-
stiftning om industriella och immateriella rät-
tigheter, utbildningssektorn, miljöskydd, 
landsbygdsutveckling, inklusive skogsskötsel 
och jordbruk, energi- och transportsektorn, 

telekommunikationslagstiftning, vetenskap 
och teknologi, penningpolitik, banklagstift-
ning, turism och kultur. 

 
2  Nuläge 

2.1 Avtals- och handelsförbindelserna 
mellan Europeiska unionen och Irak 

Ramavtalet om partnerskap och samarbete 
är det första avtalsförhållandet mellan EU 
och Irak och har följaktligen stor betydelse 
för hur relationerna mellan parterna utvecklar 
sig. 

EU är Iraks näststörsta handelspartner ge-
nast efter Förenta staterna. År 2012 uppgick 
totalvärdet av den bilaterala handeln till över 
17 miljarder euro. Värdet av EU:s export till 
Irak uppgick 2012 till 4,65 miljarder euro 
och av EU:s import från Irak till 12,76 mil-
jarder euro. EU:s export till Irak bestod i hu-
vudsak av maskiner och transportmedel (56 
%), fabrikstillverkade råvaror (11,6 %) samt 
av kemikalier (10,6 %). Värdet av EU:s im-
port från Irak bestod till 99,7 % av mineral-
bränsle. 

 
2.2 Avtals- och handelsförbindelserna 

mellan Finland och Irak 

Finland och Irak har ingått ett kulturavtal 
(FördrS 22/1981) och ett luftfartsavtal 
(FördS 55/1980), bägge 1980. De övriga bi-
laterala avtalen är en överenskommelse från 
1978 om samarbete på turismens område 
(FördrS 54/1978), en överenskommelse från 
1965 om ekonomiskt och tekniskt samarbete 
(FördrS 53/1964) och ett handelsavtal från 
1961 (FördrS 9/1961).  

Handeln mellan Finland och Irak har varit 
relativt liten, även om en tillväxt kunnat 
skönjas de senaste åren. Handeln mellan län-
derna har så gott som helt baserat sig på Fin-
lands export och varierat stort beroende på 
enskilda leveranser av maskiner och anlägg-
ningar. År 2012 uppgick den finska exporten 
till Irak till 20,9 miljoner euro och bestod 
främst av industrimaskiner och industrian-
läggningar, fordon, telekommunikationsut-
rustning samt kontors- och adb-apparater. 
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Finlands import från Irak uppgick 2012 till 
11 000 euro.  

 
2.3 Bedömning av nuläget 

Efter Saddam Husseins tid vid makten har 
det återigen blivit möjligt att utveckla rela-
tionerna mellan EU och Irak. EU strävar efter 
att intensifiera förbindelserna med Irak både 
inom den politiska och inom den kommersi-
ella sektorn. På grund av Iraks avsevärda 
ekonomiska potential kan landet förväntas bli 
en betydande handelspartner för EU när sä-
kerhetsläget i landet blivit bättre. 

Under 2013 försämrades säkerhetsläget i 
Irak efter att såväl landets interna som exter-
na konflikter hade fortsatt och tillspetsats. 
EU:s mål är att stödja en fredlig intern ut-
veckling i Irak och i denna strävan utgör av-
talet om partnerskap och samarbete ett cent-
ralt verktyg. Avtalet förväntas öka samarbe-
tet mellan EU och Irak, stabilisera relationer-
na och främja Iraks anslutning till WTO. Av-
talet syftar till att förbättra samarbetsmöjlig-
heterna inom den kommersiella och ekono-
miska sektorn, underlätta utvecklingen av det 
politiska, regionala och internationella sam-
arbetet, öka den ömsesidiga förståelsen och 
solidariteten samt skapa en bas för rättsligt, 
socialt och kulturellt samarbete.  

Ur politisk synvinkel kan avtalet anses stå i 
central ställning som dörröppnare för avtals-
förbindelser mellan EU och Irak. Tjänste-
mannadialogen man har kommit överens om 
i avtalet är viktig för intensifieringen av sam-
arbetet och förbindelserna. Avtalet befäster 
EU:s roll i regionen utifrån sådana universel-
la värden som respekt för demokrati och 
mänskliga rättigheter. EU har redan i flera 
års tid understött återuppbyggnaden av Irak, 
arbetat för att få till stånd en god förvaltning, 
utveckling mot en rättsstat och bättre mänsk-
liga rättigheter. Den institutionella grunden i 
avtalet ger tillfälle till att förbättra verkan av 
understödet. 

 
 

3  Målsättning och de  vik t igaste  
förs lagen 

Partnerskaps- och samarbetsavtalet syftar 
till en övergripande dialog och till att öka 
samarbetet på många ömsesidigt viktiga om-

råden samt att främja handel och investering-
ar mellan Europeiska unionen och dess med-
lemsländer, å ena sidan, och Irak, å andra si-
dan. Parternas åtagande att främja demokrati 
och de mänskliga rättigheterna och att be-
kämpa spridningen av massförstörelsevapen 
fastställs som väsentliga beståndsdelar av av-
talet.  

Regeringens proposition syftar till att in-
hämta riksdagens godkännande för avtalet. 
Propositionen innehåller också ett förslag till 
så kallad blankettlag, genom vilken de be-
stämmelser i avtalet som ingår i området för 
lagstiftningen sätts i kraft.  

 
 

4  Proposi t ionens  konsekvenser  

4.1 Ekonomiska konsekvenser 

Avtalet har inga direkta konsekvenser för 
statsbudgeten. Avtalet bedöms ha positiva, 
om än inte direkta ekonomiska konsekvenser 
för Finland. Målet är att göra EU:s och Iraks 
politiska och ekonomiska växelverkan inten-
sivare och att inleda ett samarbete inom 
många olika delsektorer.  

I avtalet förbinder sig Irak att följa WTO:s 
grundregler och till åtaganden som hänför sig 
till exporttullar, offentlig upphandling, tjäns-
ter och investeringar. Avtalet öppnar mark-
naden för offentlig upphandling i Irak för eu-
ropeiska aktörer. Det förbättrar avsevärt de 
europeiska företagens ställning på den ira-
kiska marknaden, tidigare har Irak nämligen 
inte gjort internationella åtaganden som hän-
för sig till offentlig upphandling. Avtalet för-
bättrar företagsomvärlden i Irak genom att 
den med avseende på immateriella rättigheter 
skapar en förutsägbar rättslig ram som utgår 
från internationella fördrag. Iraks nya åta-
ganden främjar handeln och investeringar 
och förbättrar därigenom de europeiska före-
tagens verksamhetsmöjligheter på den irakis-
ka marknaden. 

 
 

4.2 Konsekvenser för myndigheterna 

Avtalet syftar till att intensifiera samarbetet 
inom sektorn för migration och asyl. Det in-
nefattar en rättsligt bindande klausul om åter-
tagande av egna medborgare och en klausul 
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om beviljande av lämpliga handlingar som 
bekräftar deras identitet som inverkar på po-
lisens verksamhet genom att de ändrar förut-
sättningarna för verkställigheten av beslut 
om avlägsnande ur landet. Dessa klausuler 
kan även minska behovet av att bevilja ira-
kiska medborgare tillfälliga uppehållstill-
stånd enligt 51 § i utlänningslagen 
(301/2004).  

Det avtal som nämns i avtalet och som på 
begäran ska ingås om förhindrande och be-
kämpning av olaglig migration vore i enlig-
het med målen i Finlands verksamhetspro-
gram för bekämpning av olaglig invandring 
2012–2015 som ministergruppen för inre sä-
kerhet fastställde den 1 oktober 2012. I verk-
samhetsprogrammet förutsätts det att samför-
ståndsprotokoll ska upprättas med sådana 
länder som är betydande med tanke på beslut 
om avlägsnande ur landet, men där verkstäl-
ligheten är utmanande. Bland de primära pro-
tokollstaterna nämns Irak.  

I övrigt har avtalet inga direkta konsekven-
ser för myndigheterna. De uppgifter som det 
genom avtalet inrättade samarbetsrådets mö-
ten ger upphov till kan skötas med nuvarande 
personal enligt normal praxis.  

 
4.3 Konsekvenser för miljön 

Propositionen har inga direkta konsekven-
ser för miljön. Det anges i avtalet att samar-
betet ska följa principerna för hållbar utveck-
ling och respekt för miljön. Miljön utses till 
en av utvecklingssektorerna i samarbetet. 

 
4.4 Samhälleliga konsekvenser 

Partnerskaps- och samarbetsavtalet erbju-
der ramar för kommersiell och politisk dialog 
mellan parterna. Avtalet strävar efter att 
främja samarbetet mellan parterna inom flera 
olika sektorer som är ägnade att åstadkomma 
positiva samhälleliga effekter särskilt i Irak.  

I avtalet förbinder sig parterna till gemen-
samma principer för att främja demokrati och 
mänskliga rättigheter samt för att förhindra 
spridningen av massförstörelsevapen och be-
kämpa terrorism.  

Avtalet ska också stödja den irakiska strä-
van att fortsätta de politiska och ekonomiska 
reformerna samt att förbättra den mindre be-

medlade befolkningens och kvinnornas ställ-
ning. 

 
 

5  Beredningen av proposi t ionen 

5.1 Beredningen inom Europeiska unio-
nen 

Ministerrådet befullmäktigade den 23 mars 
2006 kommissionen att inleda förhandlingar 
om ett handels- och samarbetsavtal med Re-
publiken Irak. Tre år senare, den 27 juli 
2009, framförde kommissionen för rådet att 
avtalet som förhandlas ska heta partnerskaps- 
och samarbetsavtal (Partnership and Coope-
ration Agreement, PCA) och att ett samar-
betsråd som sammanträder på ministernivå 
ska fogas till de institutionella bestämmel-
serna. EU:s råd för utrikes frågor godkände 
denna precisering av förhandlingsdirektiven 
den 27 oktober 2009. Kommissionens och 
Iraks förhandlare inledde förhandlingarna i 
november 2006 och de kunde till väsentliga 
delar slutföras i november 2009. Ministerrå-
det antog den 21 december 2011 ett beslut 
om undertecknande och provisorisk tillämp-
ning av avtalet. 

Avtalet öppnades för undertecknande av 
EU:s medlemsstater före det slutliga under-
tecknandet på EU:s och Iraks vägnar i Brys-
sel den 11 maj 2012. Avtalet började tilläm-
pas provisoriskt den 1 augusti 2012 till den 
del avtalet rör frågor som hör till Europeiska 
unionens behörighet. 

 
5.2 Den nationella beredningen 

Med stöd av 97 § i grundlagen överlämna-
des den 8 februari 2006 en redogörelse för 
kommissionens förslag om att inleda han-
dels- och samarbetsförhandlingar mellan Eu-
ropeiska unionen och Republiken Irak genom 
en E-skrivelse (E 4/2006 rd) till riksdagen. 
Sakinnehållet i avtalet presenterades för riks-
dagen med en U-skrivelse den 3 december 
2009 (U 79/2009 rd) och skrivelsen behand-
lades i utrikesutskottet den 10 december 
2009 samt i stora utskottet den 16 december 
2009 (StUX 185/2009 rd). En kompletteran-
de U-skrivelse lämnades den 12 januari 
2011. 
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Finland undertecknade avtalet i samband 
med EU:s råd för utrikes frågor den 14 no-
vember 2011.  

Propositionen har beretts vid utrikesmini-
steriet. Arbets- och näringsministeriet, fi-
nansministeriet, försvarsministeriet, inrikes-

ministeriet, justitieministeriet, kommunika-
tionsministeriet, migrationsverket, social- 
och hälsovårdsministeriet, undervisnings- 
och kulturministeriet samt Ålands landskaps-
regering har yttrat sig om regeringens propo-
sition. 
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DETALJMOTIVERING 

 
1  Avtalets  innehål l  och förhål lan-

de t i l l  lags t i f tningen i  Finland  

Artikel 1 Parterna avtalar om upprättandet 
av ett partnerskap mellan EU och Irak. Målen 
för partnerskapet är att tillhandahålla en 
lämplig ram för den politiska dialogen och 
utvecklingen av förbindelserna, att utveckla 
hållbara kommersiella och ekonomiska för-
bindelser samt att lägga grunden för lagstift-
ningsmässigt, ekonomiskt, socialt, finansiellt 
och kulturellt samarbete. 

Artikel 2 Respekt för de demokratiska 
principerna och de mänskliga rättigheterna 
samt för rättsstatsprincipen, enligt instrumen-
ten om de mänskliga rättigheterna, konstate-
ras för båda parters del ligga till grund för 
avtalet. Denna punkt har fastställts som en 
väsentlig beståndsdel av avtalet. 

 
 

AVDELNING I POLITISK DIALOG 
OCH SAMARBETE PÅ 
DET UTRIKES-�OCH 
SÄKERHETSPOLI-
TISKA OMRÅDET 

Artikel 3 Parterna avtalar om att upprätta 
en regelbunden politisk dialog både på minis-
ter- och tjänstemannanivå i alla frågor av 
gemensamt intresse. Bland dessa nämns sär-
skilt fred, utrikes- och säkerhetspolitik, na-
tionell dialog och försoning, demokrati, rätts-
statsprincipen, mänskliga rättigheter, god 
samhällsstyrning samt regional stabilitet och 
integration. 

Artikel 4 Parterna bekräftar sitt åtagande 
att bekämpa terrorism i enlighet med interna-
tionella fördrag.  

Artikel 5 Parterna är överens om att sam-
arbeta och bidra till kampen mot spridningen 
av massförstörelsevapen och bärare av såda-
na vapen och åtar sig att genomföra sina re-
levanta internationella förpliktelser. Parterna 
är överens om att denna bestämmelse utgör 
en väsentlig beståndsdel av avtalet. Vidare 
åtar sig parterna att upprätta ett effektivt sy-
stem för nationell exportkontroll och att upp-
rätta en regelbunden politisk dialog i frågan. 
Med avseende på kontrollen av produkter 

med dubbel användning på unionsnivå har 
rådet utfärdat förordning (EG) nr 428/2009 
om upprättande av en gemenskapsordning 
för kontroll av export, överföring, förmedling 
och transitering av produkter med dubbla an-
vändningsområden. Nationella bestämmelser 
om exportkontrollsystemet finns i lagen om 
kontroll av export av produkter med dubbel 
användning (562/1996) samt i lagen om ex-
port av försvarsmateriel (282/2012). Artikeln 
kräver inga lagstiftningsåtgärder, även om 
den hör till området för Finlands nationella 
lagstiftning. 

Artikel 6 Parterna är medvetna om farorna 
med handeldvapen och lätta vapen och är 
överens om att iaktta internationella avtal och 
FN-förpliktelser som hänför sig till olaglig 
handel med sådana vapen. Parterna åtar sig 
att samarbeta och att inleda en politisk dialog 
i frågan. 

Artikel 7 Parterna lovar att samverka i en 
eventuell anslutning av Irak som part i Inter-
nationella brottmålsdomstolen. 

 
 

AVDELNING II HANDEL OCH INVE-
STERINGAR 

AVSNITT I Handel med varor 

Kapitel I Allmänna bestämmelser 

Artikel 8 Det fastställs att kapitlet ska gäl-
la för handeln med varor mellan parterna. 

Artikel 9 Det definieras vad som avses med 
’tullar’. 

Artikel 10 Parterna konstaterar att de ska 
bevilja varandra behandling som mest gyn-
nad nation i enlighet med artikel 1.1 i Gatt 
1994. 

Artikel 11 Parterna avtalar att de ska bevil-
ja varor från den andra parten nationell be-
handling i enlighet med artikel 1.1 i Gatt 
1994. 

Artikel 12 Tullpolitiken mellan parterna 
definieras och enligt den ska produkter med 
ursprung i Irak som importeras till unionen 
omfattas av unionens MGN-tull (mest gyn-
nad nation). Produkter med ursprung i unio-
nen ska vid import till Irak inte omfattas av 
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tullavgifter som är högre än den nu gällande 
återuppbyggnadsavgiften på 8 % på importe-
rade varor. Eventuella senare sänkta tullsat-
ser ska också tillämpas på import med ur-
sprung i unionen och ersätta bastullsatsen el-
ler återuppbyggnadsavgiften. Eventuella änd-
ringar av tullsatserna avtalas efter samråd. 

Artikel 13 De bestämmelser i Gatt 1994 
som ska införlivas i avtalet fastställs. 

Artikel 14 Parterna avtalar att klassifice-
ringen av varor i handeln mellan dem ska 
vara den harmoniserade klassificering som 
anges i den internationella konventionen. 

Artikel 15 Parterna avtalar om ömsesidig 
befrielse från importavgifter och tullar på va-
ror som införs tillfälligt och om villkoren för 
befrielsen. 

Artikel 16 Det avtalas om förbud mot 
kvantitativa restriktioner mellan parterna. 
Enligt artikeln ska parterna när avtalet träder 
i kraft i handeln dem emellan avskaffa alla 
restriktioner för import eller export eller 
andra åtgärder med motsvarande verkan i en-
lighet med artikel XI i Gatt 1994. 

Artikel 17 Det avtalas att ingendera parten 
får påföra den andra parten exporttullar eller 
andra jämförbara avgifter. 

 
 

Kapitel II Handelspolitiska åtgär-
der 

Artikel 18 Det konstateras att bestämmel-
serna i avtalet inte hindrar parterna från att 
anta antidumpningsåtgärder eller utjäm-
ningsåtgärder. 

Artikel 19 Det konstateras att bestämmel-
serna i avtalet inte hindrar parterna från att 
anta åtgärder om skyddsåtgärder i enlighet 
med artikel XIX i Gatt 1994 och WTO-
avtalet. 

 
Kapitel III Undantag 

Artikel 20 Det konstateras att bestämmel-
serna i artikel XX och XXI i Gatt 1994 inför-
livas i avtalet och att de i tillämpliga delar 
ska gälla mellan parterna. 

 
Kapitel IV Icke-tariffära frågor 

Artikel 21 Det konstateras att bestämmel-
serna i WTO-avtalet om tekniska handels-

hinder, som har införlivats i avtalet, i tillämp-
liga delar ska gälla mellan parterna. Syftet 
med samarbetet på områdena tekniska före-
skrifter, standarder och förfaranden för be-
dömning av överensstämmelse samt praxis 
för informationsutbytet mellan parterna fast-
ställs. 

 
Kapitel V Sanitära och fytosanitära 

åtgärder 

Artikel 22 Parterna avtalar om samarbete 
på området sanitära och fytosanitära åtgärder 
och konstaterar att bestämmelserna i WTO-
avtalet om tillämpning av sanitära och fyto-
sanitära åtgärder, som har införlivats i avta-
let, i tillämpliga delar ska gälla mellan par-
terna. 

 
 

AVSNITT II Handel med tjänster och 
etablering 

Artikel 23 De åtgärder som krävs för en 
gradvis liberalisering av handeln med tjänster 
och etablering mellan parterna fastställs. En-
ligt artikeln ska bestämmelserna i avsnittet 
tillämpas på alla åtgärder som påverkar han-
deln med tjänster och etablering, frånsett ut-
vinning, framställning och bearbetning av 
kärnmaterial, tillverkning av eller handel 
med vapen, ammunition eller krigsmateriel, 
audiovisuella tjänster och kulturella tjänster, 
utbildningstjänster, hälso- och sjukvård och 
sociala tjänster, nationellt sjöfartscabotage, 
tjänster avseende rymdtransport samt luft-
fartstjänster och kringtjänster för luftfart med 
undantag av vissa tjänster som anges särskilt 
i avtalet. 

Artikel 24 Artikeln innehåller de definitio-
ner som gäller avsnitt II. 

Artikel 25 Parterna avtalar om villkoren 
för handeln med tjänster mellan EU och Irak. 
I punkt 1 och 2 förbinder sig EU att bevilja 
Irak behandling enligt sina Gatsåtaganden 
och Irak förbinder sig att från avtalets ikraft-
trädande bevilja tjänster, tillhandahållare av 
tjänster, etableringar och investerare från 
unionen inom tjänstesektorn och övriga sek-
torer en behandling som inte är mindre gynn-
sam än den behandling som beviljas tjänster 
och aktörer av samma slag från Irak.  
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I punkt 3 fastställs de villkor som ska upp-
fyllas för att Irak ska kunna ändra den be-
handling som beviljas tjänster, tillhandahålla-
re av tjänster, etableringar och investerare 
från unionen inom tjänstesektorn och övriga 
sektorer till en mindre gynnsam behandling 
än den som landet beviljar sina egna tjänster 
och aktörer av samma slag. Till den del arti-
kelns bestämmelse hänför sig till transport-
tjänster, ingår där också reglering som hör till 
medlemsstaternas behörighet som bland an-
nat har samband med 2 kap. i kollektivtrafik-
lagen (869/2009) och 3 kap. i lagen om 
kommersiell godstransport på väg 
(693/2006). Artikeln förutsätter inte någon 
ändring av lagstiftningen.  

Artikel 26 Det konstateras att behandling 
som mest gynnad nation som beviljas i en-
lighet med avsnittet inte ska tillämpas på 
skattefördelar som parterna ger på grundval 
av dubbelbeskattningsavtal eller andra arran-
gemang på skatteområdet. Avsnittets be-
stämmelser om behandling som mest gynnad 
nation ska inte heller tolkas så att de hindrar 
parterna från att anta eller genomföra åtgär-
der som syftar till att förhindra skatteflykt i 
enlighet med skattebestämmelser i dubbelbe-
skattningsavtal eller andra arrangemang. Av-
snittets bestämmelser ska inte heller tolkas så 
att de hindrar medlemsstaterna eller Irak från 
att skilja mellan skattebetalare som inte be-
finner sig i identiska situationer. 

Artikel 27 Det konstateras att inget i av-
snittet ska begränsa rätten för parternas inve-
sterare att få en mer gynnsam behandling en-
ligt något internationellt avtal i vilket en av 
unionens medlemsstater eller Irak är part. 

Artikel 28 Det avtalas att en part har rätt 
att omgående få upplysningar om den andra 
partens allmänt tillämpliga åtgärder eller in-
ternationella överenskommelser som hänför 
sig till det föreliggande avtalet och att varje 
part ska inrätta ett informationsställe för des-
sa upplysningar. 

Artikel 29 De undantag som gäller be-
stämmelserna i avsnittet fastställs. 

Artikel 30 De undantag som i säkerhets-
syfte gäller bestämmelserna i avsnittet fast-
ställs. 

Artikel 31 Det konstateras att en gradvis 
liberalisering av tjänstehandel och etablering 
är möjlig i framtiden. 

 

AVSNITT III Bestämmelser om af-
färsverksamhet och in-
vesteringar 

Artikel 32 Det konstateras att parterna ska 
främja en ökning av investeringar genom att 
skapa ett gynnsammare investeringsklimat. 

Artikel 33 Det avtalas att varje part ska 
utse en kontaktpunkt för handelsfrågor med 
anknytning till privata investeringar. 

 
AVSNITT IV  Löpande betalningar och 

kapital 

Artikel 34 Det konstateras att parterna ska 
sträva efter att liberalisera löpande betalning-
ar och kapitalrörelser i överensstämmelse 
med sina åtaganden inom ramen för interna-
tionella finansinstitut. 

Artikel 35 Det konstateras att parterna ska 
tillåta alla löpande betalningar och överfö-
ringar mellan parterna, i fritt konvertibel va-
luta. 

Artikel 36 Parterna avtalar om fri rörlighet 
för kapital i samband med direktinvesteringar 
samt avveckling eller repatriering av detta 
kapital och eventuell vinst från kapitalet. 

Artikel 37 Parterna avtalar om oförändrat 
tillstånd för löpande betalningar och kapital-
rörelser mellan personer som är bosatta på 
parternas respektive territorier. 

Artikel 38 Parterna avtalar om villkor för 
skyddsåtgärder beträffande kapitalrörelser. 

Artikel 39 Det konstateras att inget i av-
snittet ska begränsa parternas rätt att omfattas 
av en mer gynnsam behandling än vad som 
eventuellt föreskrivs i gällande avtal och att 
parterna ska samråda med varandra i syfte att 
främja målen i avtalet. 

 
AVSNITT V Handelsrelaterade frågor 

Kapitel I Statliga handelsföretag 

Artikel 40 Parternas förhållande till artikel 
XVII i Gatt 1994 fastställs. 

 
Kapitel II Offentlig upphandling 

Artikel 41 Artikeln innehåller de definitio-
ner som gäller avsnitt V. Parterna fastställer 
som mål att åstadkomma ett faktiskt, ömsesi-
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digt och gradvis öppnande av sina respektive 
marknader för offentlig upphandling. 

Artikel 42 Parterna fastställer att kapitel II 
gäller alla åtgärder i samband med upphand-
ling som omfattas av avtalet. Upphandling 
som omfattas av avtalet definieras. 

Artikel 43 Parterna definierar de allmänna 
principerna för offentlig upphandling som 
omfattas av avtalet. 

Artikel 44 Parterna bestämmer om offent-
liggörande av information om upphandling. 

Artikel 45 Parterna bestämmer om offent-
liggörande av meddelanden om upphandling. 

Artikel 46 Villkoren för leverantörernas 
deltagande i upphandling fastställs. Enligt ar-
tikeln ska en upphandlande enhet begränsa 
villkoren för deltagande i en upphandling till 
vad som krävs för att säkerställa att leveran-
tören har rättslig och ekonomisk kapacitet 
samt kommersiell och teknisk förmåga för att 
åta sig upphandlingen. 

Artikel 47 Parterna bestämmer om faststäl-
lande av kvalificering av leverantörer vid of-
fentlig upphandling. 

Artikel 48 Tekniska specifikationer beträf-
fande offentlig upphandling fastställs. I arti-
keln definieras vilka mallar som ska använ-
das som grund för tekniska specifikationer. 
En upphandlande enhet får inte utarbeta, anta 
eller tillämpa tekniska specifikationer eller 
fastställa förfaranden för bedömning av 
överensstämmelse som har som syfte eller 
resultat att skapa onödiga hinder för interna-
tionell handel. 

Artikel 49 Anbudsunderlag för offentlig 
upphandling fastställs. 

Artikel 50 Rimliga tidsfrister för begäran 
om deltagande och för anbud fastställs. 

Artikel 51 Parterna avtalar om förhand-
lingar som upphandlande enheter kan föra. 

Artikel 52 Parterna fastställer när man får 
använda sig av begränsad upphandling. 

Artikel 53 Parterna bestämmer om offent-
lig upphandling genom elektroniska auktio-
ner. 

Artikel 54 Parterna bestämmer om behand-
ling av anbud och tilldelning av kontrakt. 

Artikel 55 Parterna bestämmer om insyn i 
offentlig upphandling. 

Artikel 56 Parterna bestämmer om utläm-
nande av information vid offentlig upphand-
ling. 

Artikel 57 Parternas nationella förfaranden 
för överprövning, i finsk lagstiftning på 
svenska kallat ändringssökande, fastställs. 
Enligt artikeln ska varje part sörja för snabba, 
effektiva, öppna och icke-diskriminerande 
förfaranden för administrativ eller rättslig 
överprövning genom vilka en leverantör kan 
begära överprövning med hänvisning till en 
överträdelse av bestämmelserna i kapitlet el-
ler brister i genomförandet. Förfarandereg-
lerna ska vara skriftliga och göras allmänt 
tillgängliga. 

Artikel 58 Parterna avtalar att de varje år 
ska kontrollera att kapitel II fungerar effek-
tivt och att de senast ett år från avtalets 
ikraftträdande ska inleda fortsatta förhand-
lingar om en utvidgning av förteckningarna 
över upphandlande enheter inom tillämp-
ningsområdet. Vidare ska Irak i samband 
med förhandlingarna om anslutning till WTO 
bekräfta sitt åtagande om att ansluta sig till 
det plurilaterala avtalet om offentlig upp-
handling. 

Artikel 59 Parterna avtalar att Irak får infö-
ra ett tillfälligt system med prisförmåner med 
en prisskillnad på fem procent för varor och 
tjänster och tio procent för byggentreprena-
der som ska tillämpas på varor och tjänster 
från rent irakiska leverantörer. Systemet med 
prisförmåner ska fasas ut under en tid på tio 
år från och med ikraftträdandet av avtalet. 

 
Kapitel III Skydd av immateriella 

rättigheter 

Artikel 60 Förpliktelsernas art och räck-
vidd definieras. Enligt avtalet ska Irak inom 
fem år från avtalets ikraftträdande anta lag-
stiftning i syfte att säkerställa ett fullgott och 
effektivt skydd för immateriella, industriella 
och kommersiella rättigheter. Vidare ska Irak 
inom tre år från avtalets ikraftträdande anslu-
ta sig till de multilaterala konventioner om 
immateriella, industriella och kommersiella 
rättigheter som anges i punkt 2 i bilaga 2 till 
avtalet och följa de multilaterala konventio-
ner som anges i punkt 3 i bilaga 2 till avtalet. 
Tillämpningen av artikeln ska regelbundet 
ses över och förhandlingar om utförligare be-
stämmelser om immateriella rättigheter inle-
das. Varje part ska också bevilja den andra 
parten en behandling som inte är mindre 
gynnsam än den som den beviljar sina egna 
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eller tredje parter med avseende på skydd för 
immateriella rättigheter. 

 
AVSNITT VI Tvistlösning 

Kapitel I Syfte och tillämpning 

Artikel 61 Det fastställs att avsnittets syfte 
är att förebygga och lösa tvister mellan par-
terna för att komma fram till en ömsesidig 
lösning. 

Artikel 62 Parterna avtalar att avsnittet 
gäller för tolkningen och tillämpningen av 
bestämmelserna i avdelning II. 

 
Kapitel II Samråd 

Artikel 63 Parterna konstaterar att de ska 
sträva efter att lösa alla tvister när det gäller 
tolkningen och tillämpningen av de bestäm-
melser som avses i artikel 62 genom samråd 
och fastställer tidsfristerna för när samråd ska 
hållas. 

 
Kapitel III Tvistlösningsförfaranden 

Artikel 64–65 Parterna avtalar om inle-
dande av skiljeförfarandet och om tillsättan-
de av en skiljenämnd, om parterna inte lyck-
as lösa tvisten genom samråd i enlighet med 
artikel 63. 

Artikel 66-67 Parterna avtalar om tidtabel-
len för och innehållet i interimsrapporten från 
nämnden och skiljenämndens avgörande. 

Artikel 68-69 Parterna avtalar om åtgärder 
för att följa skiljenämndens avgörande och 
om en rimlig tidsperiod för detta. 

Artikel 70 Parterna avtalar om en översyn 
av de åtgärder som har vidtagits för att följa 
skiljenämndens avgörande. 

Artikel 71 Parterna avtalar om en proviso-
risk kompensation, om skiljenämndens avgö-
rande inte följs.  

Artikel 72 Parterna avtalar om en översyn 
av åtgärder som har vidtagits för att följa 
skiljenämndens avgörande efter det tillfälliga 
upphävandet av förpliktelser. 

Artikel 73 Det konstateras att parterna när 
som helst får nå en ömsesidigt godtagbar 
lösning på tvister som omfattas av avsnitt VI, 
vilket avslutar nämndens arbete. 

Artikel 74 Parterna avtalar om arbetsord-
ningen som ska styra tvistlösningsförfaran-
dena enligt avsnitt VI. 

Artikel 75 Parterna avtalar om skiljenämn-
dens rätt att inhämta upplysningar som den 
finner lämpliga och att begära expertutlåtan-
den. 

Artikel 76 Det konstateras att en skilje-
nämnd ska tolka de bestämmelser som avses 
i artikel 62 i enlighet med reglerna för tolk-
ning av allmän folkrätt. 

Artikel 77 Parterna avtalar att en skilje-
nämnd ska sträva efter att fatta beslut enhäl-
ligt och konstaterar att besluten ska vara bin-
dande för parterna. 

 
Kapitel IV Allmänna bestämmelser 

Artikel 78 Parterna avtalar att det senast 
sex månader efter avtalets ikraftträdande ska 
sammanställas en förteckning över skilje-
män. 

Artikel 79 Förhållandet till förpliktelserna 
enligt WTO fastställs. Till dess att Irak anslu-
ter sig till WTO ska en skiljenämnd, när den 
fäller avgörande om en påstådd överträdelse 
av en av de bestämmelser som avses i artikel 
62 som inbegriper eller hänvisar till en be-
stämmelse i WTO-avtalet, anta en tolkning 
som är fullt förenlig med relevanta beslut av 
WTO:s tvistlösningsorgan. 

Artikel 80 Det konstateras att tidsfristerna 
som fastställs i avsnitt VI ska räknas i kalen-
derdagar från och med dagen efter den dag 
då den åtgärd eller händelse de avser inträf-
fade och att parterna genom överenskommel-
se får förlänga tidsfristerna. 

 
AVDELNING III SAMARBETSOMRÅ-

DEN 

Artikel 81 Parterna avtalar om att Irak ska 
få finansiellt och tekniskt bistånd från unio-
nen för att målen med avtalet ska uppnås. 

Artikel 82 Parterna ska samarbeta inom 
området för social och mänsklig utveckling. 

Artikel 83 Parterna ska sträva efter att 
främja samarbete inom utbildning och ung-
domsfrågor och då främja jämställdhet mel-
lan könen. 

Artikel 84 Parterna är överens om att stär-
ka samarbetet på området sysselsättning och 
sociala frågor, bland annat samarbetet i fråga 
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om jämställdhet mellan könen. Parterna be-
kräftar också sina åtaganden att främja och 
effektivt genomföra internationellt erkända 
arbetsnormer och sociala normer och invol-
vera arbetsmarknadens parter och andra be-
rörda aktörer i dialogen och samarbetet. 

Artikel 85 Parterna erkänner att det orga-
niserade civila samhället spelar en viktig roll 
i dialogen och samarbetsprocessen inom ra-
men för avtalet och att det eventuellt deltar i 
processen. 

Artikel 86 Parterna ska samarbeta för att 
främja och skydda de mänskliga rättigheter-
na, även med avseende på ratificering och 
genomförande av internationella instrument 
som rör de mänskliga rättigheterna liksom 
tillhandahållande av tekniskt bistånd, utbild-
ning och kapacitetsuppbyggnad, beroende på 
vad som är lämpligt, särskilt i frågor som 
gäller rättigheter för kvinnor och barn. 

Artikel 87 Parterna avtalar om industripo-
litiskt samarbete och samarbete kring små 
och medelstora företag. Samarbetet ska syfta 
till att underlätta omstruktureringen och mo-
derniseringen av Iraks industri samt skapa 
gynnsamma villkor för ett samarbete mellan 
industrin i Irak och i unionen som gynnar 
båda parter. 

Artikel 88 Parterna avtalar om samarbete 
på investeringsområdet. 

Artikel 89 Parterna bestämmer om samar-
betet på området standarder, tekniska före-
skrifter och bedömning av överensstämmel-
se. 

Artikel 90 Målet för samarbetet mellan 
parterna inom området jordbruk, skogsbruk 
och landsbygdsutveckling är att främja diver-
sifiering, miljövänliga metoder, hållbar eko-
nomisk och social utveckling och tryggad 
livsmedelsförsörjning. 

Artikel 91 Parterna ska sträva efter att stär-
ka samarbetet inom energisektorn när det 
gäller principerna om fria, konkurrensutsatta 
och öppna energimarknader. 

Artikel 92 Parterna ska sträva efter att stär-
ka samarbetet inom transportsektorn när det 
gäller inrättande av ett hållbart och effektivt 
transportsystem. 

Artikel 93 Parterna är överens om behovet 
av att stärka och intensifiera miljöskyddsin-
satserna och om att samarbetet på detta om-
råde bör främja miljöskyddet i syfte att upp-
nå hållbar utveckling. 

Artikel 94 Parterna ska samarbeta inom te-
lekommunikationens område i syfte att främ-
ja ett informationsutbyte om lagstiftningen 
på området och utbyta information om ut-
vecklingen inom informations- och kommu-
nikationsteknik och standarder på området. 

Artikel 95 Parterna ska främja samarbete 
inom civil vetenskaplig forskning och tek-
nisk utveckling på grundval av principen om 
ömsesidig nytta samt adekvat tillträde till 
parternas respektive forskningsprogram. 

Artikel 96 Parterna ska upprätta samarbete 
på tullområdet, särskilt i fråga om utbildning, 
förenklade formaliteter, dokumentation och 
förfaranden när det gäller tullar samt före-
byggande, utredning och bekämpning av 
överträdelser av tullbestämmelser. Parterna 
strävar också efter att förbättra det interna-
tionella samarbetet på skatteområdet och er-
känner principerna om god förvaltning på 
skatteområdet, dvs. principerna om öppenhet, 
utbyte av information och lojal skattekonkur-
rens, och förbinder sig att genomföra dessa. 
Administrativt informationsutbyte och tull-
samarbete kan anses höra till Europeiska 
unionens exklusiva befogenhet. 

Artikel 97 Parterna är överens om att främ-
ja åtgärder för statistiskt samarbete. 

Artikel 98 Parterna är eniga om betydelsen 
av att uppnå makroekonomisk stabilitet samt 
att sörja för effektivitet, öppenhet och an-
svarsskyldighet för de offentliga finanserna i 
Irak. Parterna är eniga om att samarbeta för 
att förbättra Iraks system för förvaltningen av 
de offentliga finanserna. 

Artikel 99 Parterna avtalar om samarbete 
för att utveckla en marknadsekonomi i Irak 
för att snabbare skapa arbetstillfällen inom 
den privata sektorn. 

Artikel 100 Parterna uppmanar till insatser 
för bättre samarbete i syfte att uppnå en håll-
bar turism. 

Artikel 101 Parterna avtalar om samarbete 
som syftar till en tillnärmning av parternas 
normer och regler för finansiella tjänster. 

 
AVDELNING IV RÄTTVISA, FRIHET 

OCH SÄKERHET 

Artikel 102 Inom samarbetet på området 
rättvisa, frihet och säkerhet ska parterna visa 
ett fortlöpande engagemang för rättsstats-
principen. 
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Artikel 103 Parterna är överens om att ut-
veckla det rättsliga samarbetet. Inom det ci-
vilrättsliga området omfattar detta särskilt ra-
tificeringen och genomförandet av multilate-
rala konventioner om civilrättsligt samarbete 
samt att lösandet av civilrättsliga och han-
delsrättsliga tvister underlättas och främjas. 
När det gäller det straffrättsliga området ska 
parterna försöka stärka samarbetet kring frå-
gor om ömsesidig rättslig hjälp och utläm-
ning. 

Artikel 104 Parterna är överens om att 
samarbeta i skyddet av personuppgifter. Ar-
tikeln innehåller inga bestämmelser som hör 
till området för lagstiftningen i Finland och 
föranleder inte heller några lagstiftningsåt-
gärder eller några andra åtgärder beträffande 
polisen. Framdeles bör det dock observeras 
att informationsutbytet med Irak kan påver-
kas av hur Europeiska kommissionen ser på 
informationssäkerhetsnivån i Irak. Informa-
tionsutbytet kan försvåras, om kommissionen 
utfärdar ett beslut enligt vilket informations-
säkerheten i Irak inte är tillräckligt hög. För-
slaget till dataskyddsdirektiv som ska omfat-
ta brottsutredningar innehåller emellertid en 
möjlighet till undantag i enskilda fall. 

Artikel 105 Parterna bekräftar den vikt de 
fäster vid gemensam hantering av migra-
tionsströmmar mellan deras territorier. De 
avtalar om att upprätta en omfattande dialog 
om alla frågor som rör migration, däribland 
olaglig migration, smuggling av migranter 
och människohandel. Migrationsfrågorna ska 
införlivas i de nationella strategierna för eko-
nomisk och social utveckling. I punkt 2 räk-
nas de mest centrala samarbetsområdena upp. 
Det gäller bland annat bestämmelserna i in-
ternationella fördrag om internationellt 
skydd, principen om att ingen som riskerar 
att utsättas för förföljelse ska utvisas eller 
avvisas samt rättigheter och rättslig ställning 
för utländska medborgare som lagligen vistas 
i landet, däribland integrering, utbildning och 
åtgärder för att motverka diskriminering och 
främlingsfientlighet.  

I punkt 3 kommer parterna överens om att 
utan ytterligare formaliteter återta sina med-
borgare som inte uppfyller gällande villkor 
för inresa till eller vistelse eller bosättning på 
en av unionens medlemsstaters territorium. I 
punkt 4 förbinder sig parterna att bevilja sina 
medborgare lämpliga identitetshandlingar 

som bekräftar deras identitet för att den resa 
som avses ovan ska bli möjlig. Avtalspunk-
terna om återtagande och återsändande hör 
till området för den nationella lagstiftningen, 
men kräver inga ändringar i lagstiftningen.  

I punkt 5 kommer parterna överens om att 
på begäran förhandla i syfte att ingå ett avtal 
om förhindrande och bekämpning av olaglig 
migration med bestämmelser för återtagande 
som avser egna medborgare samt vid behov 
också medborgare från andra länder och 
statslösa. 

Punkterna 3–5 har direkt återverkan på 
verkställigheten av beslut om avlägsnande ur 
landet som polisen utför.  

Parterna kommer överens om att följa folk-
rätten och internationell humanitär rätt i sam-
arbetet på området.  

Artikel 106 Parterna är överens om att 
samarbeta kring kampen mot organiserad, 
ekonomisk och finansiell brottslighet och 
korruption samt förfalskning och olagliga 
transaktioner. Ytterligare ska parterna främja 
genomförandet av FN:s konvention om orga-
niserad gränsöverskridande brottslighet och 
dess tilläggsprotokoll samt FN:s konvention 
mot korruption. 

Artikel 107 Parterna är överens om att det 
är nödvändigt att sträva efter och samarbeta i 
syfte att förhindra att deras finansiella system 
används för brottslig verksamhet, inbegripet 
narkotikahandel och för att finansiera terro-
rism. Samarbetet ska möjliggöra utbyte av 
relevanta upplysningar inom ramen för par-
ternas respektive lagstiftning. Det är skäl att 
uppmärksamma att befintligheten av bilatera-
la och multilaterala informationssäkerhets-
överenskommelser mellan Irak och Finland 
och huruvida de är tillräckliga måste bedö-
mas separat, om det förutsätts utbyte av sär-
skilt känsligt informationsmaterial i bekämp-
ningen av penningtvätt och finansiering av 
terrorism. Om det börjar lämnas ut särskilt 
känsligt informationsmaterial med stöd av 
detta avtal, bör det säkerställas att skyldighe-
terna enligt lagen om internationella förplik-
telser som gäller informationssäkerhet 
(588/2004) uppfylls. 

Artikel 108 Parterna avtalar om samarbete 
i kampen mot olaglig narkotika, om mål och 
medel för samarbetet. 

Artikel 109 Parterna avtalar om samarbete 
på kulturområdet, vilket bl.a. omfattar skyd-
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det för mångfalden av kulturella uttryck och 
kampen mot olaglig handel med kulturegen-
dom. 

Artikel 110 Parterna avtalar om regionalt 
samarbete, särskilt i syfte att stödja Iraks sta-
bilitet och regionala integration. Aktiviteter-
na kan även omfatta samarbete med andra 
regionala partner och de ska särskilt fokusera 
på främjande av intraregional handel och 
stöd till regionala institutioner och till regio-
nala organisationer för gemensamma projekt 
och initiativ. 

 
AVDELNING V INSTITUTIONELLA 

OCH ALLMÄNNA 
BESTÄMMELSER 
SAMT SLUTBE-
STÄMMELSER 

Artikel 111 Parterna avtalar om inrättandet 
av ett samarbetsråd, dess medlemmar, sam-
manträden och verksamhet. Samarbetsrådets 
uppgift är att övervaka genomförandet av 
detta avtal. 

Artikel 112 Parterna avtalar om inrättandet 
av en samarbetskommitté, dess medlemmar 
och verksamhet. Det konstateras att samar-
betskommittén kan inrätta underkommittéer 
eller andra organ för att biträda sig. 

Artikel 113 Parterna avtalar om inrättandet 
av en parlamentarisk samarbetskommitté, 
dess medlemmar och verksamhet. 

Artikel 114 Parterna är överens om att be-
vilja dem som deltar i samarbetet de hjälp-
medel de behöver i enlighet med parternas 
interna regler och föreskrifter. 

Artikel 115 Parterna avtalar om avtalets 
territoriella tillämpningsområde. 

Artikel 116 Parterna fastställer ikraftträ-
dande, giltighetstid, förlängning och uppsäg-
ning av avtalet. Avtalet ingås för en period 
av tio år och förlängs automatiskt med ett år i 
taget, om inte endera parten säger upp det. 

Artikel 117 Parterna bestämmer om provi-
sorisk tillämpning. Anmälan om att de förfa-
randen som är nödvändiga för att tillämpa 
avtalet har slutförts ska sändas till general-
sekreteraren för Europeiska unionens råd 
som är depositarie för detta avtal. 

Artikel 118 Det konstateras att de områden 
som omfattas av avtalet och de särskilda be-
stämmelser som där ingår inte får ge upphov 
till någon diskriminering mellan parterna, de-

ras medborgare eller deras bolag eller andra 
företag. 

Artikel 119 Möjligheten att ändra, revide-
ra, utvidga och komplettera avtalet genom 
beslut av samarbetsrådet antecknas. 

Artikel 120 Det konstateras att avtalet inte 
påverkar Europeiska unionens medlemssta-
ters befogenheter att genomföra bilateralt 
samarbete med Irak eller åtaganden som re-
spektive parter gör gentemot tredje part. 

Artikel 121 Parterna avtalar om att de ska 
anta de bestämmelser som krävs för att kun-
na fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet 
och fastställer följderna av underlåtelse att 
göra detta. 

Artikel 122 Vad som avses med ’parter’ 
definieras. 

Artikel 123 De giltiga språkversionerna 
fastställs. 

Artikel 124 Det konstateras att bilagorna, 
tilläggen, protokollen och anmärkningarna 
till avtalet utgör en oskiljaktig del av avtalet. 

 
BILAGORNA 

 
Bilaga 1. Bilagan innehåller närmare upp-

gifter om bestämmelserna som rör offentlig 
upphandling i kapitel II avsnitt V avdelning 
II i avtalet. Bilagan definierar bland annat 
den upphandling som omfattas av avtalet. 
Den inbegriper en vägledande förteckning 
över de centrala statliga enheter i Europeiska 
unionen, dess medlemsländer och Irak som 
upphandlar i enlighet med bestämmelserna 
om offentlig upphandling i avtalet. Bilagan 
definierar också upphandlingen inom speci-
alområden som omfattas av avtalet. Ytterli-
gare räknas det i bilagan upp de tjänster som 
omfattas av avtalets bestämmelser om offent-
lig upphandling. I bilagan ingår närmare 
uppgifter och anvisningar om förfarandet vid 
offentlig upphandling för offentliggörande av 
meddelanden och för anbud.  

Bilaga 2. I bilagan räknas de internationel-
la konventioner om immateriella, industriella 
och kommersiella rättigheter upp som Irak i 
artikel 60 i partnerskaps- och samarbetsavta-
let förbinder sig att ansluta sig till samt de 
fördrag som Irak förbinder sig att följa inom 
tre år från det att det föreliggande avtalet trä-
der i kraft. 

Bilaga 3. I bilagan räknas unionens och 
dess medlemsstaters informationsställen upp. 
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Bilaga 4. Bilagan innehåller anmärkningar 
och tilläggsbestämmelser till artiklarna 23–
25, 29 och 60 samt till bilaga 1. 

 
2  Lagförs lag  

1 §. Paragrafen innehåller den i en blan-
kettlag sedvanliga bestämmelsen som sätter i 
kraft de bestämmelser i avtalet som hör till 
området för lagstiftningen. Dessa bestäm-
melser refereras nedan i avsnittet om behovet 
av riksdagens samtycke. 

2 §. Lagen föreslås träda i kraft samtidigt 
som avtalet träder i kraft vid en tidpunkt som 
fastställs genom förordning av statsrådet. Om 
sättande i kraft av de bestämmelser i ett avtal 
som inte hör till området för lagstiftningen 
föreskrivs i 95 § 1 mom. i grundlagen. Enligt 
denna grundlagsbestämmelse ska bestäm-
melser som inte hör till området för lagstift-
ningen sättas i kraft genom förordning. I det 
fallet följer av 80 § i grundlagen att förord-
ningen ska utfärdas av statsrådet, om det inte 
särskilt har angetts vem som ska utfärda den. 
I enlighet med det anförda har fullmakten att 
utfärda förordning anvisats statsrådet.  

 
3  Ikraft trädande 

Parterna ska godkänna avtalet i enlighet 
med sina respektive förfaranden. Avtalet trä-
der i kraft den första dagen i den månad som 
följer på dagen för depositariens mottagande 
av den sista anmälan från parterna om att de 
förfaranden som är nödvändiga för ikraftträ-
dandet har slutförts. Generalsekretariatet för 
Europeiska unionens råd är depositarie för 
detta avtal. Vid tidpunkten för överlämnandet 
av propositionen till riksdagen har Estland, 
Litauen, Lettland, Tjeckien, Nederländerna, 
Spanien, Portugal och Slovakien meddelat att 
de har godkänt avtalet. Den föreslagna lagen 
som ingår i propositionen avses träda i kraft 
samtidigt som avtalet träder i kraft.  

I artikel 117 bestäms också om provisorisk 
tillämpning av avtalet beträffande artikel 2 
samt avdelningarna II, III och V. Avtalet bör-
jade tillämpas provisoriskt den 1 augusti 
2012. I rådets beslut om undertecknande och 
provisorisk tillämpning av avtalet bestäms 
dock att avtalet tillämpas provisoriskt endast 
till den del avtalet rör frågor som hör till Eu-
ropeiska unionens behörighet. 

I avtalets handelspolitiska avsnitt ingår det 
bestämmelser som anknyter till protokoll 2 
om Åland i bilagan till fördraget om Finlands 
anslutning till Europeiska unionen (FördrS 
103/1994). Bestämmelserna i fråga hör dock 
huvudsakligen till EU:s exklusiva behörighet 
och därigenom har den åländska särställning-
en beaktats redan i förhandlingarna om av-
talsbestämmelserna i fråga. För Ålands del 
har en restriktion gällande kommersiell när-
varo och fysiska personers närvaro inklude-
rats i bestämmelserna om offentlig upphand-
ling. Denna restriktion syftar till att trygga 
Ålands särställning med avseende på förvärv 
av fast egendom och på etableringsrätten. Li-
kaså ingår det i de åtaganden om EU:s tjäns-
ter och etableringar enligt Gatsavtalet som 
genom avtalet utvidgas till att också gälla 
Irak ett undantag som rör Ålands rätt utifrån 
hembygdsrätten att begränsa tillhandahållan-
det av tjänster inom sitt territorium.  

Ytterligare ingår det bestämmelser i andra 
avsnitt än det handelspolitiska om vissa sam-
arbetssektorer som rör områden som enligt 
18 § i självstyrelselagen för Åland 
(1144/1991) hör till Ålands behörighet. Be-
stämmelser som rör områden inom Ålands 
behörighet ingår åtminstone i artikel 83 om 
utbildning och ungdomsfrågor, artikel 84 om 
sysselsättning och social utveckling, artikel 
90 om samarbete rörande jordbruk, skogs-
bruk och landsbygdsutveckling, artikel 92 
om transporter, artikel 93 om miljö samt arti-
kel 109 om kulturellt samarbete. Vidare kan 
det anses ingå bestämmelser som hör till 
medlemsstaternas behörighet i bestämmel-
serna som gäller handel med tjänster och eta-
bleringar (avdelning II) bland annat med av-
seende på trafik. Samtycke av Ålands lagting 
krävs följaktligen för att avtalet ska träda i 
kraft på Åland.  

 
4  Behovet  av  r iksdagens  samtycke 

och behandl ingsordning 

4.1 Behovet av riksdagens samtycke 

Behörighetsfördelningen mellan Europeiska 
unionen och medlemsstaterna 
 

Avtalet är till sin karaktär ett så kallat 
blandat avtal som både innehåller bestäm-
melser som hör till unionens och bestämmel-
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ser som hör till medlemsstaternas behörighet. 
En del av dessa bestämmelser hör till unio-
nens exklusiva behörighet, medan unionen 
och dess medlemsstater har delad behörighet 
i andra frågor. I en del frågor som omfattas 
av det föreliggande avtalet har medlemssta-
terna exklusiv behörighet. Enligt etablerad 
praxis godkänner riksdagen sådana avtal en-
dast till den del de hör till Finlands behörig-
het (t.ex. GrUU 6/2001 rd, GrUU 31/2001 rd, 
GrUU 16/2004 rd och GrUU 24/2004 rd). 

Behörighetsfördelningen är inte entydig 
och det är oklart till vilken del bestämmel-
serna i avtalet hör till medlemsstaternas och 
till vilken del till unionens behörighet. Be-
dömningen av behörighetsfördelningen för-
svåras av att det handlar om ett avtal mellan 
EU och dess medlemsstater, å ena sidan, och 
en tredje stat, å andra sidan, där förpliktel-
serna i avtalet gäller samarbete som såväl 
hänför sig till EU som till dess medlemssta-
ter. Behörighetsfördelningen fastställs inte 
heller i avtalsbestämmelserna. 

Artikel 2 i avtalet, där det bland annat be-
stäms om de mänskliga rättigheterna och 
demokratins principer som grundval för avta-
let, och vissa bestämmelser i avdelning I om 
politisk dialog och samarbete på det utrikes- 
och säkerhetspolitiska området bör anses 
höra till medlemsstaternas behörighet. Såda-
na är bland annat bestämmelserna om be-
kämpning av terrorism, om handeldvapen 
och lätta vapen samt om internationella 
brottmålsdomstolen. Även bestämmelserna i 
artikel 5 om insatser för att motverka sprid-
ning av massförstörelsevapen hör till med-
lemsstaternas behörighet, till den del det inte 
är fråga om exportkontrollreglerna det hänvi-
sas till i artikel 5.2 b vilka hör till unionens 
behörighet.  

Unionen har med stöd av artikel 207 i 
EUF-fördraget behörighet med avseende på 
bestämmelserna som rör handel (avdelning 
II/handel och investeringar). Genom Lissa-
bonfördraget utvidgades unionens exklusiva 
behörighet och omfattar för närvarande ut-
över handeln med varor handeln med tjäns-
ter, utländska direkta investeringar och frågor 
kring kommersiella aspekter på immateriella 
rättigheter.  

Även om handelspolitiken i vid mening hör 
till unionens behörighet, innehåller avtalet 
också frågor som hör till medlemsstaternas 

behörighet. Sådana ingår bland annat i be-
stämmelserna som gäller handel med tjänster 
och etableringar (avdelning II). I bilagorna 
till avtalet ingår det preciserade uppgifter i 
anknytning till vissa bestämmelser i den av-
delningen. Bilagorna 1–3 hör till unionens 
behörighet. I bilaga 4 ingår det bestämmelser 
som också anknyter till bestämmelserna i det 
egentliga avtalet och som hör till medlems-
staternas behörighet. 

Vidare har medlemsstaterna behörighet 
också när det gäller samarbetet i migrations-
frågor (artikel 105) till den del det gäller 
återsändande eller återtagande och medlems-
staternas skyldighet att utfärda identitets-
handlingar för ändamålet (punkt 4). Med-
lemsstaterna har behörighet också till den del 
det handlar om deras rätt att ingå återtagan-
deavtal med Irak med stöd av bemyndigandet 
i artikeln i fråga (punkt 5). 

 
Bestämmelser i avtalet som hör till området 
för lagstiftningen 

 
Enligt 94 § 1 mom. i grundlagen krävs 

riksdagens godkännande för bl.a. sådana för-
drag och andra internationella förpliktelser 
som innehåller bestämmelser som hör till 
området för lagstiftningen. Enligt grundlags-
utskottets tolkningspraxis avser riksdagens 
grundlagsfästa befogenhet alla de bestäm-
melser i internationella förpliktelser som i 
materiellt hänseende hör till området för lag-
stiftningen. Bestämmelserna i avtalet ska an-
ses höra till området för lagstiftningen, 1) om 
de gäller utövande eller begränsning av nå-
gon grundläggande fri- eller rättighet som är 
skyddad i grundlagen, 2) om de i övrigt gäll-
er grunderna för individens rättigheter och 
skyldigheter, 3) om den sak de gäller enligt 
grundlagen ska föreskrivas i lag, 4) om det 
finns lagbestämmelser om den sak de gäller, 
eller 5) om det enligt rådande uppfattning i 
Finland ska lagstiftas om saken. Frågan på-
verkas inte av om en bestämmelse strider 
mot eller överensstämmer med en lagbe-
stämmelse i Finland (GrUU 11/2000 rd och 
GrUU 12/2000 rd och GrUU 45/2000 rd). 

I artikel 2 i avtalet konstateras det att re-
spekt för de demokratiska principerna och de 
mänskliga rättigheterna utgör en väsentlig 
beståndsdel av avtalet, sådana de har befästs i 
Förenta nationernas allmänna förklaring om 
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de mänskliga rättigheterna och andra rele-
vanta internationella instrument som rör 
mänskliga rättigheter som tillämpas av båda 
parter. Grundlagsutskottet har ansett (GrUU 
45/2000 rd, GrUU 31/2001 rd) att generella 
och manifestbetonade bestämmelser, där par-
terna bekräftar sina åtaganden att respektera 
de mänskliga rättigheterna, inte påverkar in-
nehållet i Finlands internationella förpliktel-
ser eller förpliktelsernas omfattning när det 
gäller de mänskliga rättigheterna. Grund-
lagsutskottet har dock ansett att bestämmel-
ser av detta slag jämfört med tidigare får en 
bindande verkan av en ny typ i och med sam-
råds- och sanktionsförfarandet i avtalet, och 
därför ska avtalets bestämmelser om mänsk-
liga rättigheter anses höra till området för 
lagstiftningen (se GrUU 31/2001 rd).  

I artikel 96 om samråds- och sanktionsför-
farandet i det avtal som grundlagsutskottet 
behandlade i det sistnämnda utlåtandet 
nämndes uttryckligen att avbrytande av till-
lämpning av avtalet ska ses som en sista ut-
väg att ta till när den ena parten har brutit 
mot avtalsbestämmelsen om mänskliga rät-
tigheter, demokratiska principer och rätts-
statsprincipen som hade definierats som en 
väsentlig beståndsdel i det avtalet. I artikel 
121 om en tvistlösningsmekanism i det före-
liggande avtalet nämns avbrytande av till-
lämpningen av avtalet inte direkt som en åt-
gärd att vidta när en part väsentligen bryter 
mot avtalet. Avtalsbestämmelsen om en tvist-
lösningsmekanism som ingår i denna artikel 
121 är därmed svagare formulerad än be-
stämmelsen om samråds- och sanktionsme-
kanismen som grundlagsutskottet avsåg i sitt 
utlåtande.  

Enligt regeringens uppfattning tillåter dock 
artikel 121 i det nu föreliggande avtalet att 
tillämpningen av avtalet avbryts helt eller 
delvis på grund av traktatbrott så som avses i 
artikel 60 i Wienkonventionen om traktaträt-
ten (FördrS 33/1980). Vidare bör beaktas att 
det i denna artikel 121 bestäms att ett väsent-
ligt avtalsbrott avser överträdelse av en vä-
sentlig beståndsdel i avtalet. Följaktligen an-
ser regeringen att tillämpning av bestämmel-
serna i artikel 121 kan leda till att artikel 2 
som har definierats som en väsentlig be-
ståndsdel i avtalet får den nya typen av bin-
dande verkan som grundlagsutskottet avser i 
sitt utlåtande (se GrUU 31/2001 rd) och följ-

aktligen bör avtalets bestämmelser om 
mänskliga rättigheter anses höra till området 
för lagstiftningen.  

Också artikel 5.1 om bekämpning av sprid-
ning av massförstörelsevapen har definierats 
som en väsentlig beståndsdel i avtalet. Över-
trädelse av avtalsbestämmelsen i fråga är ett 
väsentligt avtalsbrott, vilket möjliggör till-
lämpning av samråds- och sanktionsförfaran-
det enligt artikel 121 i avtalet. Följaktligen 
kan bestämmelsen i fråga i ljuset av motiver-
ingarna i det föregående stycket bedömas ha 
sådan bindande verkan som avses i grund-
lagsutskottets utlåtande GrUU 31/2001 rd 
och bör därmed anses höra till området för 
lagstiftningen.  

I artikel 5 andra stycket led b bestäms det 
om parternas skyldighet att upprätthålla ett 
effektivt system för nationell exportkontroll, 
inklusive där innefattade straffrättsliga på-
följder. Av 80 § i grundlagen följer att be-
stämmelser som gäller individens rättigheter 
och skyldigheter ska utfärdas genom lag. Av 
8 § i grundlagen följer att straffbara hand-
lingar och straffet för dem ska föreskrivas på 
lagnivå. Följaktligen hör avtalsbestämmelsen 
i fråga, som förpliktar parterna att upprätthål-
la ett effektivt system för nationell export-
kontroll, inklusive straffrättsliga påföljder, 
till området för lagstiftningen. Avtalsbe-
stämmelsen i fråga kräver dock inga lagstift-
ningsåtgärder. Det finns också nationell re-
glering om exportkontroll på lagnivå i lagen 
om kontroll av export av produkter med dub-
bel användning (562/1996) samt i lagen om 
export av försvarsmateriel (282/2012). 

I artikel 25 i avtalet förbinder sig Europeis-
ka unionen att från det att avtalet träder i 
kraft tillämpa en behandling enligt sina sär-
skilda åtaganden i Gatsavtalet på tjänster el-
ler tillhandahållare av tjänster från Irak. Till 
den del artikelns bestämmelser gäller trans-
porttjänster ingår där även reglering som hör 
till medlemsstaternas behörighet och som har 
samband med 2 kap. i kollektivtrafiklagen 
(869/2009) och 3 kap. i lagen om kommersi-
ell godstransport på väg (693/2006). Artikeln 
förutsätter dock inga ändringar i lagstiftning-
en. 

Vad gäller artikel 105 om samarbete i mi-
grations- och asylfrågor hör punkt 3 led a och 
b, där det bestäms om parternas skyldighet 
att återta sina olagliga migranter och sina 
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medborgare som vistas olagligt inom en an-
nan parts territorium, till området för lag-
stiftningen. I punkt 4 bestäms det ytterligare 
att parterna är skyldiga att förse sina med-
borgare med lämpliga identitetshandlingar 
för återtagandet. Enligt 9 § 3 mom. i grund-
lagen får finska medborgare inte hindras att 
resa in i landet. Bestämmelser om handlingar 
för styrkande av rätten att resa finns i passla-
gen (671/2006). Punkt 4 innehåller följaktli-
gen bestämmelser som hör till området för 
lagstiftningen. Dessa punkter i artikeln förut-
sätter dock inga ändringar i lagstiftningen. 

Till regeringens proposition bifogas inte 
alls partnerskaps- och samarbetsavtalets 
bilagor 1–3. Det redogörs emellertid för in-
nehållet i bilagorna i detaljmotiveringarna. 
Enligt etablerad praxis godkänner riksdagen 
internationella fördrag som helhet (se t.ex. 
GrUU 13/2008 rd, s. 3/II och GrUU 5/2007 
rd, s. 4–5), vilket även motsvarar ordalydel-
sen i 94 § 1 mom. i grundlagen. Grundlagsut-
skottet ser emellertid inget ovillkorligt hinder 
för att riksdagens godkännande i vissa situa-
tioner inskränks enbart till sådana bestäm-
melser i en förpliktelse som kräver riksda-
gens godkännande. Enligt utskottet kan det å 
andra sidan bara vara fråga om en sådan ex-
ceptionell situation när en del av en förplik-
telse som kräver riksdagens godkännande ut-
gör en oavhängig, självständig helhet som 
klart skiljer sig från övriga delar likaväl tek-
niskt som i sak. I sådana delar av en förplik-
telse som i tekniskt hänseende kan avgränsas 
så att de inte kräver riksdagens godkännande 
kan det inte ingå bestämmelser som hör till - 
eller påverkar - området för lagstiftningen el-
ler som i övrigt kräver riksdagens godkän-
nande (GrUU 18/2002 rd och GrUU 16/2008 
rd).  

De bilagor det handlar om som har lämnats 
utanför regeringens proposition är snarast 
tekniska till sin karaktär. Utelämnandet av 

bilagorna från propositionen kan också moti-
veras med att riksdagen enligt etablerad prax-
is godkänner blandade avtal endast till den 
del de hör till Finlands behörighet. Bilagorna 
det är fråga om kräver inte riksdagens god-
kännande, eftersom de omfattas av unionens 
behörighet.  

I enlighet med det anförda utgör bilagorna 
1–3 till partnerskaps- och samarbetsavtalet 
enligt regeringens uppfattning följaktligen en 
sådan både tekniskt och i sak oavhängig hel-
het, där det inte ingår bestämmelser som hör 
till - eller påverkar - området för lagstiftning-
en eller som i övrigt kräver riksdagens god-
kännande, som i överensstämmelse med 
grundlagsutskottets ovan redogjorda praxis 
kan lämnas utanför regeringens proposition. 

De övriga bestämmelserna i avtalet är sna-
rast allmänt hållna samarbetsförpliktelser 
som enligt etablerad praxis inte anses påver-
ka innehållet i Finlands internationella för-
pliktelser eller förpliktelsernas omfattning.  

 
4.2 Behandlingsordning 

Avtalet innehåller inte bestämmelser som 
gäller grundlagen på det sätt som avses i 94 § 
2 mom. eller 95 § 2 mom. i grundlagen. En-
ligt regeringens uppfattning kan avtalet god-
kännas med enkel majoritet och förslaget till 
lag om sättande i kraft av avtalet behandlas i 
vanlig lagstiftningsordning.  

Med stöd av vad som anförts ovan och i 
enlighet med 94 § i grundlagen föreslås  

att riksdagen godkänner det i Bryssel den 
11 maj 2012 ingångna avtalet om partnerskap 
och samarbete mellan Europeiska unionen 
och dess medlemsstater, å ena sidan, och Re-
publiken Irak, å andra sidan, till den del det 
hör till Finlands behörighet. 

Eftersom avtalet innehåller bestämmelser 
som hör till området för lagstiftningen före-
läggs riksdagen samtidigt följande lagförslag: 
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Lagförslag 
 
 

Lag 

om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet 
om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å 

ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan, 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

1 § 
De bestämmelser som hör till området för 

lagstiftningen i det i Bryssel den 11 maj 2012 
ingångna avtalet om partnerskap och samar-
bete mellan Europeiska unionen och dess 
medlemsstater, å ena sidan, och Republiken 
Irak, å andra sidan, gäller som lag sådana 
Finland har förbundit sig till dem.  

2 § 
Om sättande i kraft av de övriga bestäm-

melserna i avtalet och om ikraftträdandet av 
denna lag bestäms genom förordning av 
statsrådet. 

 
 
 

————— 
 

Helsingfors den 30 december 2013 

 
 

Vid förhinder för statsministern, utrikesminister 

ERKKI TUOMIOJA 

 
 
 

Utrikesrådet Helena Tuuri 
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