
•V. I

CANADA,

pe de 0 parte, §i

UNIUNEA EUROPEANA,

REGATUL BELGIEI,

REPUBLICA BULGARIA,

REPUBLICA CEHA,

REGATUL DANEMARCEI,

REPUBLICA FEDERALA GERMANIA,

ACORD ECONOMIC $I COMERCIAL CUPRINZATOR (CETA) 
iNTRE CANADA. PE DE O PARTE,

§I UNIUNEA EUROPEANA §I STATELE SALE MEMBRE, PE DE ALTA PARTE

REPUBLICA ESTONIA,

IRLANDA,

REPUBLICA ELENA,

REGATUL SPANIEI,

REPUBLICA FRANCEZA,
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REPUBLICA CROATIA, REPUBLICA FINLANDA,

REPUBLICA ITALIANA, REGATUL SUEDEI

REPUBLICA CIPRU. §•

REPUBLICA LETONIA, REGATUL UNIT AL MARIIBRITANB §I IRLANDEI DE NORD,

REPUBLICA LITUANIA, pe de alifi pane.

MARELE DUCAT AL LUXEMBURGULUI, in continuare denumite impreuna ..pSrtile”,

UNGARIA, hotarSsc:

SA CONSOLIDEZE in continuare relatia lor economics stransS §i sS se bazeze pe drepturile §i 
obligafiile lor respective care decurg din Acordul de la Marrakesh de instituire a Organizafiei 
Mondiale a Comerfului, incheiat la 15 aprilie 1994, precum ^i din alte instrumente multilaterale §i 
bilaterale de cooperare;

REPUBLICA MALTA,

REGATUL TARILOR DE JOS,

REPUBLICA AUSTRIA,

SA CREEZE 0 piafS extinsS $i sigurS pentru mSrfurile §i serviciile lor prin reducerea sau eliminarea 
barierelor din calea comertului ^i a investiliilor;REPUBLICA POLONA,

REPUBLICA PORTUGHEZA, SA STABILEASCA reguli dare, transparente, previzibile §i reciproc avantajoase care 
reglementeazS comerful §i investitiile lor;

ROMANIA,

§1.
REPUBLICA SLOVENIA,

REPUBLICA SLOVACA,
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REAFIRMAND ata§amentul lor putemic pentru democrafie §i pentru drepturile fundameniale asifel 
cum sunt prevSzute in Declarafia Universala a Dreplurilor Omului, semnata la Paris la 10 
decembrie 1948, §i impartafind opinia potrivit careia proliferarea armelor de distrugere m masa 
reprezinta o ameniniare majora la adresa securitatii intemaiionale;

REAFIRMAND angajamentul lor de a promova dezvoltarea durabila 51 dezvoltarea comerfului 
international, astfe! incSt sa contribuie la dezvoltarea durabila in dimensiunile sale economice, 
sociale $i de mediu;

INCURAJAND mtreprinderile care t^i desfa§oara activiialea pe teritoriul lor sau sub jurisdiclia lor 
sa respecte orieniarile §i principiiie responsabilitaiii sociale a mtreprinderilor recunoscute la nivel 
international, inclusiv Orientarile OCDE pentru Intreprinderile multinationale §i sa aplice cele mai 
bune practici de comportamenl responsabil in afaceri;

RECUNOSCAND importanta securitatii intemationale, a democratiei, a drepturilor omului §i a 
statului de drept pentru dezvoltarea comertului international §i a cooperarii economice;

RECUNOSCAND ca dispozitiile prezentului acord mentin dreptul partilor de reglementare pe 
teritoriul lor §i flexibilitatea partilor de a atinge obiective politice legitime, cum ar fi sanatatea 
publica, siguranta, mediul, morala publica §i promovarea ?i protejarea diversitatii culturale;

PUNAND IN APLICARE prezentul acord intr-un mod compatibil cu aplicarea legislatiei lor in 
domeniul muncii §i al mediutui ?i care imbunatate§te nivelul lor de protectie a muncii §i a mediului, 
precum §i bazandu-se pe angajamenlele lor intemationale in materie de munca §i de mediu;

AFIRMAND angajamentele lor in calitate de parti la Convenfia UNESCO privind protecfia ft 
promovarea diversitatii expresiilor culturale, semnata la Paris la 20 ociombrie 2005, ?! recunoscand 
ca siatele au dreptul de a mentine, a elabora §i a pune in aplicare propriile politici culturale, de a 
sprijini industriile lor culturale pentru consolidarea diversitatii expresiilor culturale, precum §i 
pentru pastrarea identitatii lor culturale. inclusiv prin utilizarea unor masuri de reglementare a 
sprijinuiui financiar;

RECUNOSCAND corelatia putemica intre inovare §i comerf, precum fi importanta inovarii pentru 
crefterea economica viitoare f i afirmand angajamentul lor de a incuraja extinderea cooperarii in 
domeniul inovarii, precum fi in domeniile conexe ale cercetarii fi dezvoltarii fi ale ftiintei fi 
tehnologiei fi de a promova implicarea entitatilor relevante din sectorul public fi privat;

CONVIN DUPA CUM URMEAZA:
RECUNOSCAND ci dispozitiile prezentului acord protejeaza investitiile fi investitorii in ceea ce 
privefte investitiile lor fi sunt destinate sa stimuleze activitatea de afaceri reciproc avantajoasa, fara 
a submina dreptul partilor de reglementare in interesul public pe teritoriul lor;
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Acordul privind agricultura insQsmnz Acordul privind agriculture previzut in anexa lA laCAPITOLUL UNU
Acordul OMC;

DEFINIJIIGENERALE §I DISPOZITH INIJIALE
produs agricol inseamnS un produs enumerat in anexa 1 la Acordul privind agricultura;

Acordul antidumping inseamna Acordul privind punerea in apHcare a articolului VI din Acordul 
generalpentru tarife vamale ?i comerf din 1994, care este inclus in anexa 1A la Acordul OMC;

SECTIUNEA A

Definitii generale
puncte de contact CETA inseamna punctele de contact stabilhe tn temeiul articolului 26.5 
(denumite in continuare ..puncte de contact CETA”);

ARTICOLUL 1.1
Comitetul mixt CETA inseamna Comitetul mixt CETA instituit in temeiul articolului 26.1 
(denumit in continuare ..Comitetul mixt CETA”);Definilii cu aplicabilitate generala

in sensul prerentului acord §i in absenja unor dispozitii contrare: CPC inseamna Clasificarea centraia provizorie a produselor, astfel cum este stabilita de Oficiul 
Statistic al Organizaliei Naliunilor Unite. Statistical Papers, seria M. nr. 77. CPC prov, 1991;

norme administrative cu aplicabilitate generala inseamna o hotarare sau o interpretare 
administrativl care se aplica tuturor persoanelor §i situaliilor de fapt care se mcadreazS. in general, 
in domeniul de aplicare a acestora $i care stabilesc o norma de conduita. dar nu includ:

industrii culturale inseamna persoaneie implicate in:

publicarea, distribuirea sau vSnzarea de carii. reviste, periodice sau ziare in forma tiparita sau 
electronica. cu exceptia cazului in care tiparirea sau compozitia tipografica a oricareia dintre 
publicatiile de mai sus este singura activitate;

(a)
(a) constatarea sau hotararea pronuntata intr-o procedura administrativa sau cvasijudiciara care se 

aplica unei anumite persoane, unui anumit produs sau unui anumit serviciu al celeilalte parti 
intr-un caz specific; sau

producerea, distribuirea, vSnzarea sau expunerea de fiime sau de inregistrari video;(b)
(b) 0 hotarare care se pronunia in ceea ce prive§te un anumit act sau o anumita practica;
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(c) producerea, distribuirea, vanzarea sau expunerea de inregistrari muzicale audio sau video; MSL mseamna Memorandumul de injelegere privind replile §i procedurile de soluiionare a 
litigiilor, inclus In anexa 2 la Acordul OMC;

(d) publicarea, distribuirea sau vanzarea de paitituri tiparite sau intr-o forma prelucrabiia 
electronic; sau intreprindere Inseamna o entitate constituita sau organizata In conformitate cu legislatia In vigoare, 

cu scop lucrativ sau nu, dejinuta sau controlata la nivel privat sau public, inclusiv o corporajie, o 
societate fiduciara, o societate In nume colectiv, o societate cu asocial unic, o asociatie In 
participatiune sau o alta forma de asociere;

(e) radiocomunicaiii In care transmisiunile sunt destinate recepfionarii directe de catre publicul 
larg, precum §i toate Intreprinderile de radio, televiziune §i radiodifuziune prin cablu §i toate 
serviciile de programare prin satelit §i de rejele de radiodifuziune;

existent Inseamna In vigoare la data intrarii In vigoare a prezentului acord;

taxa vamala Inseamna o taxa sau impunere de orice tip, instituita pentru importul unei marfi sau 
legata de aceasta, care include orice forma de suprataxa sau de impunere suplimentara instituita sau 
legata de importul respectiv, dar care nu include:

GATS Inseamna General privind Comerful cu Servicii, inclus In anexa IB la Acordul
OMC;

GATT 1994 inseamna Acordul General pentru Tarife §i Comert din 1994, inclus in anexa lA la 
Acordul OMC;

(a) o impunere echivalenta unei taxe interne aplicata In conformitate cu articolul 2.3 (Tratament 
na(ional);

marfurile unei parfi inseamna produse interne astfel cum sunt Intelese In GATT 1994 sau 
marfurile convenite Intre paifi 51 includ marfurile originate din panea respectiva;

(b) o masura aplicata in conformitate cu dispozitiile articolului VI sau XIX din GATT 1994, ale 
Acordului antidumping, ale Acordului SMC, ale Acordului privind masurile de salvgardare 
sau ale articolului 22 din MSL; sau

Sistem armonizat (SA) inseamna Sistemul armonizat de denumire fi codificare a mdrfurilor, 
inclusiv normele generaie de interpretare, notele din secjiuni, notele din capitole §i notele din 
subpozilii;

(c) o taxa sau 0 alta impunere instituita In conformitate cu articolul Vm din GATT 1994;

i
Acordul privind determinarea valorii In vama Inseamna Acordul privind punerea in aplicare a 
articolului VII din Acordul General pentru Tarife fi Comerf din 1994, inclus in anexa 1A la 
Acordul OMC;

pozifie Inseamna un numar de patru cifre sau primele patru cifre ale unui numar utilizat In 
nomenclatura din SA;

masura include 0 lege, un regulament, 0 norma, 0 procedura, 0 decizie, 0 actiune administrativa, 0 
cerinfa, o practica sau orice alta forma de masura adoptata de catre 0 parte;

zile Inseamna zile calendaristice, inclusiv weekend-uri ^i sarbatori;
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prestator de servicii inseamn§ o persoanS care presteazS sau intentioneazS s5 presteze un serviciu;resortisant tnseamna o persoanS fizicS care este cetacean, astfel cum este definii la articolul 1.2, sau 
rezident permanent al unei pSrJi;

Acordul SPS inseamna Acordul privind aplicarea mdsurilor sanitare fifitosanitare, inclus in 
anexa lA la Acordul OMC;originar tnseamna conform cu regulile de origine prevazute in Prolocolul privind regulile de 

origine ?i proceduriie de determinare a originii;
intreprindere de stat inseamna o intreprindere care este dejinuta sau controlata de c§tre o parte;

Pfirfi inseamna, pe de o parte, Uniunea Europeana sau statele sale membre sau Uniunea Europeana 
§i statele sale membre, in funcjie de domeniile respective de competenja ale acestora care decurg 
din Tratatul privind Uniunea Europeana ?i din Tratatul privind funclionarea Uniunii Europene, 
(denumita in continuare „partea UE”) §i, pe de alta parte, Canada;

subpozifie inseamna un numar de §ase cifre sau primele §ase cifre ale unui numar utilizat in 
nomenclatura din SA;

clasiflcare tarifarS inseamna incadrarea unei marfi sau a unui material la un capitol, pozitie sau 
subpozHie din SA;pcrsoanS inseamna o persoana fizica sau o intreprindere;

persoana a unei parfi inseamna un resortisant sau o intreprindere a unei parti; program de eliminare a tarifelor inseamna anexa 2-A (Eliminarea tarifelor);

tratament tarifar preferential inseamna aplicarea nivelului taxei, in temeiul prezentului acord, 
pentru o marfa originara in conformitate cu programul de eliminare a tarifelor;

Acordul BTC inseamna Acordu/privind barierele tehnice in calea comerfului, inclus in anexa lA 
la Acordul OMC;

Acordul privind mSsurile de salvgardare inseamna Acordul privind mdsurile de salvgardare, 
cuprins in anexa lA la Acordul OMC;

teritoriu inseamna teritoriul in care se aplica prezentui acord. astfel cum este prevazut la articolul
1.3;

masura sanitarS sau iltosanitarS inseamna o masura mentionata in anexa A, punctul 1 la Acordul 
SPS;

tarfi terta inseamna o tara sau teritoriu care se situeaza in afara domeniului geografic de aplicare a 
prezentului acord;

Acordul SMC inseamna Acordul privind subvenpile fi mdsurile compensatorii, inclus in anexa lA 
la Acordul OMC;

Acordul TRIPS inseamna Acordul privind aspectele legate de corner! drepturilor de 
proprietate intelectuald, inclus in anexa 1C la Acordul OMC;
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Convenfia de la Viena privind dreptul tratatelor mseamn§ Convenfia de la Viena privind dreptul 
tratatelor, tncheiatS la Viena la 23 mai 1969;

ARTICOLUL 1.3

Domeniul de aplicare geografic

OMC inseamna Organiza{ia Mondiaia a Comerpilui; §i
in absenja unor dispozitii contrare, prezentul acord se aplica:

Acordul OMC inseamnS Acordul de la Marrakesh privind instituirea Organizafiei Mondiale a 
Comerfului, incheial la 15 aprilie 1994. (a) pentru Canada, m:

(i) (eritoriul terestru, spaiiul aerian, apele interioare apele maritime teritoriale ale 
Canadei;ARTICOLUL 1.2

(ii) zona economic^ exclusiva a Canadei, astfel cum este stabilita tn dreptul intern, in 
conformitate cu partea V din Convenfia Naiiunilor Unite asiipra dreptului mdrii, 
incheiata la Montego Bay la lOdecembrie 1982 (denumita in continuare ..UNCLOS”); 
precum fi

Definiiii specifice partilor

in sensul prezentului acord §i in lipsa unor dispozitii contrare:

cetajean inseamna:
(iii) platoul continental al Canadei, astfel cum este stabilit in dreptul intern, in conformitate 

cu partea VI din UNCLOS;(a) pentru Canada, o persoana fizica care este ceta|ean al Canadei in conformitate cu legislatia 
canadiana;

(b) pentru Uniunea Europeana, in teritoriile in care se aplica Traiatul privind Uniunea Europeana 
§i Tratatul privind funcfionarea Uniunii Europene, in conditiile stabilite in tratatele 
mentionate. In ceea ce privejte dispozitiile referitoare la tratamentul tarifar al marfurilor, 
prezentul acord se aplica, de asemenea, in zonele de pe teritoriul vamal al Uniunii Europene 
care nu intra sub incidenta primei teze de la prezenta litera.

(b) pentru partea UE, o persoana fizica care detine cetatenia unui stat membru; §i

administratie centrala inseamna:

(a) pentru Canada, guvemul Canadei; §i

(b) pentru partea UE, Uniunea Europeana sau guvemele nationale ale statelor membre ale 
acesteia;
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SECTIUNEA B ARTICOLUL 1.6

Dispozitii initiate Trimiteri cStre alte acorduri

Atunci cSnd prezentul acord se refers la sau incorporeazS prin trimitere alte acorduri sau 
instrumente juridice, tn intregime sau partial, trimiterile respective includ:ARTICOLUL 1.4

Instituirea unei zone de liber schimb (a) anexele, protocoalele, notele de subsol, notele interpretative §i notele explicative aferente; §i

Partite la prezentul acord institute o zonS de liber schimb in conformitate cu articolul XXIV din 
GATT 1994 ?i cu articolul V din GATS.

(b) acordurile incheiate de pSrti sau modificarile care sunt obligatorii pentru parti, cu exceptia 
cazului tn care trimiterea se refera la drepturi existente.

ARTICOLUL 1.5 ARTICOLUL 1.7

Relatia cu Acordul OMC §i cu alte acorduri Trimitere la legi

in absen{a unor dispozijii contrare, atunci cand prezentul acord face trimitere la legi, fie tn general, 
fie prin referire la un anumit statut, regulament sau la o anumita directivS, trimiterea este fScuta la 
legile respective astfel cum pot fi modificate.

Partile t§i afirmS drepturile §i obligatiile reciproce in conformitate cu Acordul OMC ?i cu alte 
acorduri la care sunt parte.

ARTICOLUL 1.8

Amploarea obligatiilor

(1) Fiecare parte este pe deplin responsabiia pentru respectarea tuturor dispozitiilor prezentului 
acord.
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ARTICOLUL 1.10(2) Fiecare parte se asigurS cS se iau toate m§surile necesare pentru a pune in aplicare dispozi{iile 
prezentului acord, inclusiv respectarea acestora la toate nivelurile de guvemare.

Persoanele care I§i exercita autoritatea guvemamentalS delegata

Daca nu se specifics altfel in prezeniul acord, fiecare parte se asigura cS o persoanS careia i-au fost 
incredintate competenje de reglementare, administrative sau alte competente guvemamentale de 
catre o parte, la orice nivel de guvemare, acfioneazS in conformitate cu obligaiiile care ii revin In 
temeiul prezentului acord in exercicarea competeniei respective.

ARTICOLUL 1.9

Drepturile ji obligatiile referitoare la apS

(1) PSriile recunosc faptui cS apa in starea sa naturals, inclusiv apa din lacuri, rauri, lacuri de 
acumulare, straturi acvifere §i bazine de apS, nu esie o marfa sau un produs. Prin urmare, numai 
capitolele douSzeci ?! doi (Comeit §i dezvoliare durabilS) §i douSzeci §i patru (Comerj §i mediu) se 
aplicS in cazul apei.

CAPITOLULDOI

TRATAMENTUL NATIONAL §I ACCESUL PE PIATA AL MARFURILOR

(2) Fiecare parte are dreptul de a-|i proteja §i de a-fi conserva resursele de apS naturale. Nicio 
dispozifie a prezentului acord nu obligS o parte s3 permits utilizarea comercialS a apei in niciun 
scop, inclusiv retragerea, extragerea sau devierea acesteia in vederea exportului in vrac. ARTICOLUL 2.1

(3) In cazul in care o parte permite utilizarea comercialS a unei anumile surse de apS, partea in 
cauzS trebuie sS facS acest lucru intr-un mod compatibil cu prezentul acord.

Obiectiv

PSriile liberalizeazS in mod progresiv comertul cu mSrfuri in conformitate cu dispozitiile 
prezentului acord pentru o perioadS de tranzijie care incepe de la intrarea in vigoare a prezentului 
acord.

1
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ARTICOLUL 2.4ARTICOLUL 2.2

Reducerea §i eliminarea taxelor vamale la importDomeniul de aplicare

(1) Fiecare parte reduce sau eliminS taxele vamale pentru marfurile originare de pe teritoriul 
oricareia dintre parji. In conformitate cu programele de eliminare a (arifelor din anexa 2-A. In 
sensul prezentului capitol, „originar” inseamnS originar de pe teritoriul oricareia dintre pSrli In 
conformitate cu regulile de origine prevSzute In Protocolul privind regulile de origine ?i procedurile 
de determinare a originii.

Prezentul capitol se aplica comerpilui cu marfuri al unei parti, astfel cum esie definit In capitolul 1 
(Definipi generale §i dispozitii inipale), cu exceppa cazului In care se prevede altfel In prezentul 
acord.

ARTICOLUL 2.3
(2) Pentru fiecare marft, nivelul de baza al taxelor vamale caruia i se aplic§ reducerile succesive 
In temeiul alineatului (1) este cel specificat In anexa 2-A.TratamentuI national

(3) Pentru marfurile care fac obiectu! preferintelor tarifare mentionate In programul de eliminare 
a tarifelor al unei parti din anexa 2-A, fiecare parte aplica marfurilor originare de pe teritoriul 
celeilalte part' nivelul cel mai redus al taxelor vamale, care rezulta dintr-o comparatie Intre nivelul 
calculat In conformitate cu programul parlii respective ?i nivelul taxei sale vamale aplicate In 
regimul clauzei napunii celei mai favorizate (,JV1FN”).

(1) Fiecare parte acorda tralament national marfurilor celeilalte parti In conformitate cu articolul 
III din GATT 1994. In acest scop, articolul III din GATT 1994 este incorporat In prezentul acord |i 
face parte integranta din acesta.

(2) In ceea ce prive§te un guvem din Canada, altul decat la nivel federal, sau un guvem al unui 
stat membru al Uniunii Europene sau din acesta, alineatul (1) se refera la un tratament nu mai pufin 
favorabil decat cel acordat de guvemul respectiv pentru marfuri similare, direct concurente sau 
substituibile ale Canadei sau respectiv, ale statului membru In cauza.

(4) La cererea unei parp, parple pot sa se consulte pentru a analiza accelerarea eliminarii taxelor 
vamale stabUite la importurile intre parti ?! extinderea domeniului de aplicare a eliminarii. O decizie 
a Comitetului mixt CETA privind accelerarea sau eliminarea unei taxe vamale pentru o marft 
Inlocuie§te orice nivel al taxei sau orice categoric In etapa eliminarii determinata In conformitate cu 
listele partilor din anexa 2-A pentru marfa In cauza atunci cand este aprobata de fiecare parte In 
conformitate cu propriile proceduri juridice aplicabile.

(3) Prezentul articol nu se aplica unei masuri, inclusiv continuarea, relnnoirea prompta sau 
modificarea unei masuri, in ceea ce prive^te accizele canadiene la alcoolul pur, astfel cum este 
menponat la pozipa tarifara 2207.10.90 In lista de concesii tarifare a Canadei (lista V) anexata la 
Protocolul de la Marrakesh al Acordului General pentru Tarife Corner^ J994 Incheiat la 15 
aprilie 1994 (denumit in continuare ,Trotocolul de la Marrakesh”), utilizat In procesul de fabricatie 
in conformitate cu dispozitiile Excise Act (Legea accizelor), 2001, S.C. 2002, c. 22.
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ARTICOLUL 2.5 ARTICOLUL 2.7

Restriciie privind programele de rambursare (drawback), de amanare §i de suspendare a taxei
vamale

Statu-quo

(1) La intrarea In vigoare a prezentului acord, o parte nu poate sS creascS o taxS vamala existentS 
la intrarea In vigoare sau sa adopte o noua taxa vamala pentru o marfa originara din statele parti la 
acord.

(1) Sub rezerva alineatelor (2) §i (3), o parte nu poate sa restituie, sa amane sau sa suspende o 
taxa vamala piatita sau de platit pentru o marfa neoriginara importata pe teritoriul sau cu condilia 
expresa ca marfa respectiva sau orice subslitut identic, echivalent sau similar sa fie utilizat ca 
material In producerea unei alte marfi, care este exportat ulterior pe teritoriul celeilalte parti, 
beneficiind de un tratament tarifar preferential In conformitate cu prezentul acord.

(2) in pofida alineatului (1), o parte poate;

sa modifice un tarif In afara prezentului acord pentru o marfa in cazul careia nu se solicita 
nicio preferinta larifara In temeiul prezentului acord;

(a)
(2) Alineatul (1) nu se aplica regimului unei parti de reducere, suspendare sau remitere a larifului, 
permanent sau temporar. In cazul In care reducerea, suspendarea sau remilerea nu este conditionata 
In mod expres de exportul unei marfi. sa majoreze o taxa vamala la nivelul stabilit In programul sau din anexa 2-A. dupa o reducere 

unilateraia; sau
(b)

(3) Alineatul (1) nu se aplica pentru o perioadade pana la trei ani de la data intrarii In vigoare a 
prezentului acord. sa mentina sau sa majoreze o taxa vamala, autorizata prin prezentul acord sau orice acord in 

temeiul Acordului OMC. I
(c)

ARTICOLUL 2.6 (3) in pofida dispozitiilor de laalineatele (1) ?i (2), numai Canada poate aplica un mecanism de 
salvgardare special, In conformitate cu articolul 5 din Acordul OMG privind agricultura. Un 
mecanism de salvgardare special poate fi aplicat numai cu privire la marfurile clasificate la pozi|ii 
tarifare cu mentiunea „SSG” In lista Canadei inclusa in anexa 2-A. Utilizarea mecanismului de 
salvgardare special este limitata la importurile care nu fac obiectui unei preferinie tarifare §i, in 
cazul importurilor care fac obiectui unui contingent tarifar, la importurile care depi^esc 
angajamentui de acces.

Taxe vamale, taxe sau alte redevente §i impuneri la export

O parte nu poate menfine sau institui nicio taxa vamala, alta taxa sau alt comision sau alta impunere 
care sa se aplice sau sa fie In legatura cu exportul unei marfi catre cealalta parte, precum §i nicio 
taxa interna, niciun comision intern sau nicio impunere interna asupra marfurilor exportate catre 
cealalta parte care sa fie In plus fafa de cele impuse asupra marfurilor respective destinate vanzarii 
interne.
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(b) initiazS consultari cu autoritatile celeilalte parti, in vederea ajungerii la o rezolutie acceptabila 
pentru ambele parti, care sa raspunda preocuparilor care fac obiectui constatarii; §i

ARTICOLUL 2.8

Suspendarea temporara a tralamentului tarifar preferential
notifica in scris persoana celeilalte parti, fumizind informatiile care stau la baza constatarii.(c)

(1) O parte poate suspenda temporar, in conformitate cu alineatele (2)-(5), tratamentul tarifar 
preferential in temeiul prezentului acord cu privire la o marfa exportata sau produsa de o persoana a 
celeilalte parti in cazul in care parlea respectiva:

(3) In cazul in care autoritatile nu au ajuns la o rezolutie reciproc acceptabila dupa 30 de zile, 
partea care a facut constatarea inainteaza chestiunea Comitetului mixt de cooperare vamaia.

(4) in cazul in care Comitetul mixt de cooperare vamaia nu a rezolvat chestiunea dupa 60 de zile, 
partea care a facut constatarea poate suspenda temporar tratamentul tarifar preferential in temeiul 
prezentului acord pentru marfa apartinand persoanei celeilalte parti. Suspendarea temporara nu se 
aplica in cazul unei marfi care se afla deja in tranzit intre parti la data inlrarii in vigoare a 
suspendarii temporare.

(a) ca urmare a unei investigate bazate pe informatii obiective, convingatoare §i verificabile, 
constata ca persoana celeilalte p§rti a comis incaicari sistematice ale legislatiei vamale in 
scopul obfinerii unui tratament tarifar preferential in temeiul prezentului acord; sau

(b) constata ca cealalta parte refuzi in mod sistematic §i nejustificat sa coopereze in ceea ce 
privefte investigarea incaicarilor legislafiei vamale in temeiul afticolului 6.13 alineatui (4) 
(Cooperare), iar partea care solicita cooperarea, pe baza unor informatii obiective, 
convingatoare ?i verificabile, are motive rezonabile pentru a concluziona ca persoana 
celeilalte parti a comis incaicari sistematice ale legislatiei vamale in scopul ob(inerii unui 
tratament tarifar preferential in temeiul prezentului acord;

(5) Partea care aplica suspendarea temporara in conformitate cu alineatui (1) o aplica numai 
pentru o perioada proportionaia cu impactui asupra intereselor financiare ale partii care rezulta din 
situatia care a condus la constatarea fUcuta in conformitate cu alineatui (1), pe o perioada maxima 
de 90 de zile. In cazul in care partea are motive rezonabile. bazate pe informatii obiective, 
convingatoare §i verificabile, ca respectivele conditii care au condus la suspendarea initiaia nu s-au 
schimbat dupa expirarea perioadei de 90 zile, partea respectiva poate prelungi suspendarea pentru o 
perioada suplimentara de cel mult 90 de zile. Suspendarea inifiaia, precum 51 orice suspendari 
prelungite fac obiecml unor consuliari periodice in cadrul Comitetului mixt de cooperare vamaia.

(2) O parte care a facut 0 constatare mentionata la alineatui (1):

(a) notifica autoritatea vamaia a celeilalte parfi 5! fumizeaza informatiile 51 elementele de proba 
pe care se bazeaza constatarea;
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(b) transforma o marfa nefmita intr-o marfa finita; sauARTICOLUL 2.9 9

(c) este utilizata pentni a modifica tn mod substantial functia unei marfi.Redevente fi alte impuneri

i
(1) in conformitate cu articolul VIII din GATT 1994, o parte nu poale adopta sau menjine o 
redevenja sau o alta impunere care se aplica sau are legatura cu importul sau exportul unei marfi a 
unei parji care nu este propoitionala cu costul serviciilor prestate sau care reprezinta o proteciie 
indirecta a marfurilor nationale sau o impozitare a imponurilor sau exporturilor In scopuri fiscale.

(2) Cu excepjia celor prevazute la nota de subsol 1, o parte nu poate aplica o taxa vamala pentru o 
marfa, indiferent de originea acesteia, care este reintrodusa pe teritoriul sau, dupa ce marfa

k

respectiva a fost exportata temporar de pe teritoriul sau pe teritoriul celeilalte parti, pentru reparatii 
sau modificari, indiferent daca o astfel de reparare sau modificare ar putea Fi efectuata pe teritoriul

I
partii de pe care a fost exportata marfa pentru reparatii sau modificari'-

(2) Pentru o mai mare certitudine, alineatul (1) nu impiedica o parte sa impuna o taxa vamala sau 
o alta taxa prevazuta la literele (a)-(d) din definitia taxei vamale in temeiul articolului 1,1 (Deftnilii 
cu aplicabilitate generaia).

i
(3) Alineatul (2) nu se aplica in cazul unei marfi importate sub control vamal, in zone de liber 
schimb sau cu un statut similar, care este exportata ulterior pentru reparatii ?i nu este reimportata 
sub control vamal, in zone de liber schimb sau cu un statut similar. |

ARTICOLUL 2.10

Marfuri reintroduse dupa reparare sau modificare

(1) in sensul prezentului articol, repararea sau modificarea inseamna orice operatiune de 
prelucrare efectuata asupra unor marfuri pentru a remedia defecte de functionare sau defecte 
materiale care implica restabilirea functiei initiale a marfurilor respective sau asigurarea 
conformitatii acestora cu cerintele tehnice pentru utilizare, in absenfa cirora marfurile nu mai pot fi 
utilizate in mod normal in scopul pentru care au fost destinate. Repararea sau modificarea 
marfurilor include restaurarea §i intretinerea, dar nu include o operatiune sau un proces care:

(a) distruge caracteristicile esenpale ale unei marfi sau creeaza o marfa noua sau diferita din 
punct de vedere comercial;

Pentru urmatoarele marfuri prevazute in capitolul 89 din SA, indifereht de originea acestora, care sunt 
reintroduse pe teritoriul Canadei de pe teritoriul Uniunii Europene ?! sunt inregisirate in temeiul Legii 
transporturilor din Canada, Canada Shipping Act, 2001, Canada poate aplica la valoarea de reparare 

modificare a unor astfel de mSrfuri rata taxei vamale pentru astfel de marfuri in conformitate cu 
programul propriu inclusin anexa2-A (Eliminarea tarifelor): 8901.10.10, 8901.10.90, 8901.30.00, 
8901.90.10, 8901.90.91,8901.90.99, 8904.00.00, 8905.20.19, 8905.20.20, 8905.90.19, 8905.90.90, 
8906.90.19, 8906.90.91,8906.90,99. '
Uniunea Europeana va pune in aplicare prezentul alineat prin intermediul regimului de perfectionarg— 
pasivaprevazutin Regulamentul (UE) nr. 952/2013 in conformitate cii prezentul alineat.

I

sau

2
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(3) In cazul in care una dintre parti adopts sau menfine o interdictie sau o restrictie la importul 
unei marfi dintr-o tara lerta, partile, la cererea celeilalte parti, initiaza discufii pentru a evita 
interferentele nejustificate sau denaturarea prepirilor, a comercializarii sau a acordurilor de 
distributie ale celeilalte parti.

(4) O parte nu aplica taxa vamaia pentru o marfa, indiferent de originea acesteia, importata 
temporarde pe teritoriul celeilalte parti, pentru reparatii sau modificari^.

ARTICOLUL 2.11
(4) PrezentuI artico! nu se aplica pentru o masura, inclusiv continuarea, prelungirea prompta sau 
modificarea acesteia, m ceea ce prive^te;Restrictii la import §i la export

exportul de bu?teni de toate speciile. In cazul Jn care o parte inceteaza sa solicite autorizatii de 
export pentru bu§teni destinati expedierii catre o tara terta, partea In cauza va Incela definitiv 
sa solicite autorizatii de export pentru bu§teni destinati expedierii catre cealalta parte;

(1) Cu exceptia cazului in care se prevede altfel m prezentul acord, o parte nu poate adopta sau 
mentine interdictii sau restrictii la importul oricarei maifi a celeilalte parti sau la exportul sau 
vlnzarea tn vederea exportului a oricarei maifi destinate pentru teritoriul celeilalte par|i, decat in 
conformitate cu articolul XI din GATT 1994. In acest scop, articolul XI din GATT 1994 este 
Incorporat in prezentul acord §i face parte integranta din acesta.

(a)

pentru o perioada de trei ani de la intrarea in vigoare a prezentului acord, exportul de pefte 
neprelucrat in conformitate cu legislatia in vigoare din provincia Newfoundland $i Labrador;

(b)

(2) In cazul in care una dintre parti adopta sau mentine o interdicfie sau o restrictie la importul 
sau exportul unei marfi catre o tara terta, partea respeciiva poate; accizele canadiene la alcoolul pur, astfel cum sunt enumerate la pozifia tarifara 2207.10.90 

din lista de concesii tarifare a Canadei anexata la Protocolul de la Marrakech (programul V), 
utilizat in procesul de fabricatie in conformitate cu dispozitiile Excise Act (Legea accizelor), 
2001, S.C. 2002, c. 22; §i

(c)

(a) sa limiteze sau sa interzica importul de pe teritoriul celeilalte parti a unei maifi a tarii terte 
respective; sau

Importul in Canada de autovehicule rulate care nu respecta cerintele de siguranta §i de mediu 
din Canada.

(b) sa limiteze sau sa interzica exportul unei marfi catre tara terfa prin teritoriul celeilalte parfi. (d)

3 Uniunea Europeana va pune in aplicare prezentul alineat prin intermediul regimului de perfectionare 
pasiva prevazul in RegulamentuI (UE) nr. 952/2013 in conformitate cu prezentul alineat.
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(3) Comitetul pentru agricultura instituit in lemeiul articolului 26.2 alineatul (1) litera (a) 
(Comitete specializate):

ARTICOLUL 2.12

Alte dispozitii referitoare la comerpil cu marfuri
se reune§te in termen de 90 de zile de la soliciiarea unei p5iti;(a)

Fiecare parte depune loaie eforturile pentru a se asigura cS o marfi provenind din cealaltd parte, 
care a fost importata §i vSnduta sau oferitS spre vSnzare in mod legal in orice loc pe teritoriul pSrtii 
importatoare poate fl vlnduta sau oferita spre vanzare, de asemenea, pe intreg teritoriul parjii 
importatoare.

pune la dispozi|ie un forum pentru ca parjile sS discute chestiuni legate de produse agricole 
care fac obiectul prezentului acord; §i

(b)

inainteazd Comitetului pentru comertul cu mSifuri orice chestiune nesolujionatS in 
conformitate cu litera (b).

(c)

ARTICOLUL 2.13
(4) Parjile iau nota de cooperarea §i schimbul de informatii cu privire la aspecte legate de 
agricultura in cadnil dialogului anual privind agricultura dintre Uniunea Europeans fi Canada, astfel 
cum este stabiiit in scrisorile schimbate la 14 iulie 2008. DupS caz, dialogul privind agricultura 
poale fl utilizat in scopul alineatului (3).

Comitetul pentru comerpil cu mSrfuri

(1) Funcjiile Comitetului pentru comerlul cu mSrfuri instituit in temeiul articolului 26.2 
alineatul (1) litera (a) (Comitete specializate) includ:

;
promovarea comerpilui cu mSifuri intre parfi, inclusiv prin consultSri privind accelerarea 
eliminSrii tarifelor in temeiul prezentului acord §i alte aspecte, dupS caz;

(a)

1

recomandarea catre Comitetul mixt CETA a unei modificSri sau a unei completari a oricarei 
dispozitii din prezentul acord legata de Sistemul armonizat; §i

(b)
1

abordarea cu promptitudine a chestiunilor legate de circulaiia marfurilor prin porturile de 
intrare ale pariilor.

(c)
I

(2) Comitetul pentru comerful cu marfuri poate prezenta Comitetului mixt CETA proiecte de 
decizii privind accelerarea sau eliminarea unei taxe vamale pentru o marfa.
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CAPITOLULTREI (2) O parte asigurJ, dupa impunerea de masuri provizorii §i, m orice caz, inainte de luarea unei 
decizii finale, informarea completa §i semnificativa cu privire la toate faptele esenjiale luate in 
considerare care stau la baza deciziei privind aplicarea de masuri definitive. Aceasta nu aduce 
atingere articolului 6.5 din Acordul antidumping §i articolului 12.4 din Acordul SMC.

MASURI DE APARARE COMERCIALA

(3) Cu conditia ca acest lucru sa nu intarzie in mod inutil desB^urarea anchetei, fiecSrei pir{i 
interesate de o anchetS privind mSsurile antidumping sau mSsurile compensatorii'* i se acordS ocazia 
de a-^i apSra interesele.

SECTTUNEA A

Masuri antidumping ^i mSsuri compensatorii

ARTICOLUL 3.1 ARTICOLUL3.3

Dispozi(ii generale privind mSsurile antidumping mSsurile compensatorii Examinarea interesului public §i a taxei celei mai reduse

(I) Partile reafirm5 drepturile §i obligatiile care le revin in conformitate cu articolul VI din 
GATT 1994, Acordul antidumping §i Acordul privind subventiile ?i mSsurile compensatorii (SMC).

(1) Autoritatile fiecSrei pSrji iau in considerare informatiile fumizate in conformitate cu legislaiia 
parjii cu privire la faptul dacS impunerea unei taxe antidumping sau compensatorii nu ar fi in 
interesul public.

(2) Protocolul privind regulile de origine ?! procedurile de determinare a originii nu se aplica 
masurilor antidumping fi mSsurilor compensatorii. (2) LuSnd in considerare informatiile mentionate la alineatul (1), autoritatile partii pot luain 

considerare daca valoarea taxei antidumping sau compensatorii care urmeaza sa fie impusa va fi 
maija de dumping sau valoarea subventiei in intregime sau o suma mai mica, in conformitate cu 
legislafia parfii.ARTICOLUL 3.2

Transparenfa

(1) Fiecare parte aplica masuri antidumping fi masuri compensatorii in conformitate cu cerintele 
relevante ale OMC fi cu respectarea unui proces echitabil fi transparent.

In sensul prezentului articol, parfile interesate sunt definite conform articolului 6.11 din 
Acordul antidumping fi articolului 12.9 din Acordul SMC.

4
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(b) versiunea publics a plangerii depuse de industria nationals, acolo unde este cazul;SECJIUNEA B

(c) un raport public care stabile§te constaiSrile §i concluziile motivate cu privire la toate 
chestiunile peninente, de fapt ?i de drept, examinate in cadrul anchetei de salvgardare. 
Raportul public include o analiza care atribuie un prejudiciu factorilor care il cauzeazS §i 
stabile$te metoda utilizatS pentru definirea masurilor de salvgardare globale.

MSsuri de salvgardare globale

ARTICOLUL 3.4

Dispozilii generale privind masurile de salvgardare globale (2) Atunci cand sunt fumizate informalii m temeiul prezentului articol, partea importatoare se 
oferS sS organizeze consultSri cu partea exportatoare pentru a revizui informaiiile fumizate.

(1) PSrtile i§i reafirmS drepturile obligatiile in ceea ce prive§te masurile de salvgardare globale 
in conformitate cu articolul XIX din GATT 1994 §i cu Acordul privind masurile de salvgardare.

ART1COLUL3.6
(2) Protocolul privind regulile de origine §i proceduriie de determinare a originii nu se aplica 
mSsurilor de salvgardare globale. Impunerea de mSsuri definitive

(1) O parte care adopts mSsuri de salvgardare globale depune eforturi pentru a le impune !ntr-un 
mod care afecleazS cel mai pufin schimburile comerciale bilaterale.ARTICOLUL 3.5

TransparenfS (2) Partea importatoare se ofera sS organizeze consultSri cu partea exportatoare pentru a examina 
chestiunea mentionatS la alineatul (1). Partea importatoare nu adopts mSsuri decat dupS 30 de zile 
de la data la care s-a prezentat oferta de a organiza consultSri.(1) La cererea pSrfii exportatoare, partea care initiazS o ancheta de salvgardare sau intentioneazS 

sS adopte mSsuri de salvgardare globale provizorii sau definitive, fumizeazS imediat:

(a) informapile prevSzute la articolul 12.2 din Acordul privind mSsurile de salvgardare, in 
formatul stabilit de Comitetul de salvgardare al OMC;

I
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(2) Prezentul capitol nu se aplic5:SECTIUNEA C

(a) specifica{iilor pentm achizifii elaborate de organismele guvemamentale pentru necesitatile de 
productie sau consum ale acestor organisme; sau

Dispozi{ii generale

(b) unei masuri sanitare sau fitosanitare, astfel cum este definita in anexa A la Acordul SPS.ARTICOLUL 3.7

(3) Cu excepjia cazului in care prezentul acord, inclusiv dispozitiile incorporate din Acordul BTC 
in conformitate cu articolul 4.2, define^te sau da un sens unui termen, termenii generali pentru 
procedurile de standardizare $i de evaluate a conformitatii au in mod normal injelesul dat acestora 
de definijia adoptata in cadrul sistemului Organizafiei Natiunilor Unite §i de catre organismele de 
standardizare intemafionale, luand in considerate contextul lor fi avSnd in vedere obiectul §i scopul 
prezentului capitol.

Excluderea din procedurile de solutionare a litigiilor

Prezentul capitol nu face obiectul capitolului douazeci §i noua (Solulionarea litigiilor).

CAPITOLUL PATRU

BARIERE TEHNICE IN CALEA COMERTULUI (4) Trimiterile din prezentul capitol la reglementari tehnice, standarde proceduri de evaluate a 
conformitatii includ modiFicarile la acestea §i completari la regulile sau la gama de produse vizate, 
cu exceptia unor modificari ?! completari de natura nesemnificativa.

ARTICOLUL 4.1
(5) Articolul 1.8 alineatui (2) (Amploarea obligatiilor) nu se aplica articolelor 3, 4,7, 8 §i 9 din 
Acordul BTC, astfel cum sunt incoiporate in prezentul acord.Domeniul de aplicare $i definitii ■ '.I .’I.

(1) Prezentul capitol se aplica pentru elaborarea, adoptarea 51 aplicarea reglementarilor tehnice, a 
standardelor §i a procedurilor de evaluate a conformitatii care pot afecta schimburile comerciale de 
marfuri intre parti.
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(g) anicolul 8 (Proceduri de evaluare a conformitatii aplicate de organisme neguvemamentale);ARTICOLUL 4.2

Incorporarea Acordului BTC (h) articolul 9 (Sisteme regionale §i intemalionale);

anexa 1 (Termeni $i definijule acestora m sensu! prezentului acord);(1) Urmatoarele dispozi^ii ale Acordului BTC sunt incorporate §i incluse m prezentul acord: (i)

(j) anexa 3 (Cod de bune practici pentru elaborarea, adoptarea aplicarea de standarde).(a) articolul 2 (Elaborarea, adoptarea 51 aplicarea normelor tehnice de catre institupi 
guvemameniale centrale);

(2) Termenul „membri” din dispozitiile incorporate are acela?i inteles in prezentul acord ca in 
Acordul BTC.(b) articolul 3 (Elaborarea, adoptarea aplicarea normelor tehnice de cSlre autoritaji ale 

administrafiei publice locale §i organisme neguvemamentale);
(3) In ceea ce prive§te articolele 3, 4, 7, 8 §i 9 din Acordul BTC, capitolul douazeci §i nouS 
(Solutionarea litigiilor) poate fi invocat m cazurile tn care 0 parte consider^ c3 cealaltS parte nu a 
obtinut rezultate salisfac§toare in conformitate cu articolele respective cS interesele sale 
comerciale sunt afectate tn mod semnificativ. In aceasta privinja, astfel de rezultate trebuie sa fie 
echivalente cu cele care ar fi objinute daca organismul tn cauza ar fi 0 parte.

(c) articolul 4 (Elaborarea, adoptarea ^i aplicarea de standarde);

(d) articolul 5 (Proceduri de evaluare a conformitatii de autoritati ale administrafiei publice 
centrale);

•ft* • *

(e) articolul 6 (Recunoa^terea evaluarii conformitatii efectuate de catre autoritati ale
administratiei publice centrale), fara a limita drepturile §i obligatiile unei parti tn temeiul 
Protocolului privind acceptarea reciproca a rezultatelor evaluarii conformitatii, precum §i al 
Protocolului privind recunoa^lerea reciproca a conformitatii ?i a Programului de aplicare 
privind bunele practici de fabricatie pentru produse farmaceutice;

I

1

(f) articolul 7 (Proceduri de evaluare a conformitatii aplicate de autoritati ale administratiei 
publice locale);

t
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(2) O parte care a pregStit o reglementare tehnicS pe care o considera a fi echivalentS cu o 
reglementare tehnicS a celeilalte parti, avSnd un obiectiv un domeniu de aplicare a produsului 
compatibile poate solicita ca cealalta parte sa recunoasca reglementarea tehnica ca fiind echivalenta. 
Partea face cererea in scris §i prezinta motive detaliate pentru care reglementarea tehnica ar trebui 
sa fie considerata echivalenta, inclusiv motive privind domeniu! de aplicare a produsului. Partea 
care nu este de acord ca reglementarea tehnica este echivalenta fumizeaza celeilalte parti, la cerere, 
motivele deciziei sale.

ARTICOLUL 4.3

Cooperare

Par|ile i§i consolideaza cooperarea In domeniul reglementarilor tehnice, standardelor, metrologiei, 
proceduriior de evaluare a conformitatii, supravegherii pieiei sau activitatilor de monitorizare §i de 
aplicare, pentru a facilita schimburile comerciale Intre parti, In conformitate cu capitolul douazeci ?! 
unu (Cooperare In materie de reglementare). Aceasta poate include promovarea $i incurajarea 
cooperSrii intre organizatiile publice sau private respective ale partilor care sunt responsabile de 
metrologie, standardizare, testare, certificare §i acreditare, de supravegherea pietei sau de activitSti 
de monitorizare ji de aplicare; §i. In special, Incurajarea organismelor de acreditare §i de evaluare a 
conformitatii ale pSitilor sa participe la acorduri de cooperare care promoveazS acceptarea 
rezultatelor evaluarii conformitatii.

ARTICOLUL 4.5

Evaluarea conformitatii

Partile respecta Protocolul privind acceptarea reciproca a rezultatelor evaluarii conformitatii, 
precum ?i Protocolul privind recunoa?terea reciproca a programului de conformitate §i de aplicare 
referitor la bunele practici de fabricatie pentru produse farmaceutice.ARTICOLUL 4.4

Reglementari tehnice

(I) Parfile se angajeaza sa coopereze. In masura In care este posibil, pentru a se asigura ca 
reglementarile tehnice sunt compatibile intre ele. In acest scop, atunci cand o parte 151 exprima 
interesul In dezvoltarea unei reglementari tehnice echivalente sau similare ca domeniu de aplicare 
cu 0 reglementare care exista sau este in curs de elaborate de catre cealalta parte, cealalta parte 
ofera partii. la cerere, In masura in care este posibil, informatiile relevante, studiile 5! datele pe care 
le-a invocat In elaborarea reglementarii tehnice, indiferent daca aceasta este adoptata sau In curs de 
elaborare. Partile recunosc ca ar putea fi necesar sa se clarifice §i sa se convina asupra domeniului 
de aplicare al unei cereri specifice ?i ca se poate refuza accesul la informatii confidentiale.
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(4) Dacfi 0 parte prime$te de la ccalaltS parte observa|ii privind reglementarea tchniefi sau 
procedura de evaluare a conformitafii propusfi, accasia rSspunde In sens )a respeclivele i>bserva|ii 
Inainte de adoptarea rcgicmcnifirii tchnice sau a piocedurii de evatuarc a conformitfitii-

ARTICOLUL 4.6

Transparen{fl

(5) Fiecare pane publics sau pune la dispozi|ia publicului. In format tipSrit sau electronic, 
rSspunsurile .sau un rezumat al rSspunsurilor sale la obscrva|iile imponante pc care le primcjte, cel 
ifirziu la data publicSrii rcglcment&rii tehnice sau a procedurii de evaluare a confonnitStii adoptate.

(1) Fiecare parte se asigurfi efi procedurile de transparentS In ceea ce prive^te claborarca de 
rcglementflri tchnicc $i dc proceduri de evaluare a confoimitStii permit persoanelor interesate ale 
pSrtilor sfi participe din limp, atunci eSnd mai pot fi introduse modifieSri $i se mai pot lua in 
considerare observaiii, cu exccp|ia cazului In care apar sau riscS sfi aparfi problcmc urgente de 
siguran{&. de sdnState, de protec{ia mediului sau dc securitate nationals. !n cazul In care un proccs 
de consultare privind claborarca de regIcmentSri tehnice sau de proceduri de evaluare a 
conformitSiii esie dcschis publicului, fiecare parte permite persoanelor celcilalte pSr|i sS participe in 
conditii nu mai putin favorabile dec&t cele acordate propriilor persoane.

(6) Fiecare parte oferS, la cererea ccleilalie pflrli, informalii privind obiectivelc, temeiul juridic ji 
justificorca pentru o reglcmcntare tchnicS sau o procedurS de evaluare a conformitfitii pe care partea 
a adoptat*o sau i$i propune sfi o adoptc.

(7) O parte examineazfl Tntr-un spirit pozitiv o cerere rezonabilfi de la ccalaltfi parte, primiifi 
inainte de sfSr^iiul perioadei de prezentare a observatiilor dupfl transmiterea unei reglemenifiri 
tehnice propuse, pentru a stabili sau a prelungi perioada de timp Tntre adoptarea reglemeniflrii 
tehnice 51 ziua de la care se aplicfi aceasta, cu exceptia cazului in care intfirzicrea ar fi ineficientfl in 
ceea cc prive^te mdeplinirca obiectivelor legitime urmflrite. 5

(2) Pfirtile promoveazfi cooperarea mai striinsfl imre organismele de standardizare aflate pe 
teritoriile lor re.spective, pentru a facilita, printre altele, schimbul de informatii cu privire la 
activitfitile lor respective, precum armonizarca standardclor pe baza interesului reciproc $i a 
reciprocitfitii, in conformitate cu modalitfitilc care urmeazfi sfi fie convenitc dc organismele de 
standardizare in cauzfi.

(8) Fiecare parte se a.sigurfi cfl reglementflrile tehnice $i procedurile de evaluare a conformitfitii 
adoptate de aceasta sunt puse la dispozitia publicului pe site-uri oficialc.(3) Fiecare parte depunc eforturi pentru a permite o perioadfi dc cel pufin 60 de zile de la data 

transmiterii de efitre aceasta la Rcgistrul central dc notificfiri al OMC a reglemcntfirilor tehnice 
propuse $i a procedurilor de evaluare a conformitfitii pentru ca cealaltfl parte sfi prezinte observatii 
scrisc, cu exceptia cazului in care apar sau risefi sfi aparfi probleme urgente de siguran|fl, de sfinfitatc, 
de proiccfia mediului sau dc securitate nationals. O parte examineozfi intr-un spirit pozitiv 0 cerere 
rezonabilfi de a prelungi perioada pentru prezentarea de obscrva|ii.

(9) Dacfi 0 parte retinc intr-un port de intrare 0 marffi importatfi de pc teritoriul celcilalte pfirti pe 
motiv cfl marfa nu a respcctat o reglementare tchniefi, aceasta comuniefi, ffirfi intfirziere, 
importaiorului motivele pentru retincrea mfirfti.
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(g) ia alte mSsuri despre care parjile considera cS le vor sprijini sS puna in aplicare prezentul 
capitol ?i Acordul BTC §i sa faciliteze comertul intre parti; §i

ARTICOLUL 4.7

Gestionarea capitolului
(h) raporteaza Comitetului mixt CETA cu privire la punerea In aplicare a prezentului capitol, 

dupa caz.(1) Parlile coopereaza cu privire la aspectele care fac obiectul prezentului capitol. Functiile 
Comitetului pentru comerpil cu marfuri instituit In temeiul articolului 26.2 alineatul (1) litera (a) 
(Comitete) includ: (2) in cazul In care parfile nu reu?esc sa solutioneze o chestiune reglementata de prezentul capitol 

prin intermediul Comitetului pentru comerpil cu marfuri, la cererea unei parti, Comitetul mixt 
CETA poate stabili un grup de lucru tehnic ad-hoc pentru a identifica solutii de facilitare a 
comertului. Daca o parte nu este de acord cu o cerere din partea celeilalte parfi pentru instituirea 
unui grup de lucru tehnic, aceasta explica, la cerere, motivele deciziei sale. Partile conduc Impreuna 
grupul de lucru tehnic.

(a) gestioneaza punerea In aplicare a prezentului capitol;

(b) abordeaza imediat o chestiune pe care o parte o invoca in legatura cu elaborarea, adoptarea 
sau aplicarea standardelor, a reglementarilor tehnice sau a procedurilor de evaluate a 
conformitatii;

(3) Atunci cSnd o parte solicita informatii, cealalta parte fumizeaza informatiile, In conformitate 
cu dispozitiile prezentului capitol, in format tiparit sau electronic, Intr-o perioada de timp 
rezonabiia. Partea depune eforturi pentru a raspunde la fiecare cerere de informatii In termen de 60 
de zile.

(c) la cererea unei parti, faciliteaza discutiile privind evaluarea riscurilor sau a pericolelor 
efectuata de catre cealalta parte;

(d) Incurajeaza cooperarea intre organismele de standardizare §i organismele de evaluare a 
conformitatii ale partilor;

(e) face schimb de informatii privind standardele, reglementarile tehnice sau procedurile de
evaluare a conformitatii, inclusiv cele ale tertilor sau ate organismelor Internationale in cazul 
in care exista un interes reciproc In acest sens;

(f) reexamineaza prezentul capitol In functie de evolutiile constatate de Comitetul OMC privind 
barierele tehnice In calea comertului sau In temeiul Acordului BTC §i, daca este necesar, 
elaboreaza recomandari de modificare a prezentului capitol In vederea examinarii de catre 
Comitetul mixt CETA;
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(0 -O autoritate competent^ a unei p3rfi” Inseamna o autoritate specificatS in anexa 5-A.CAPITOLUL CINCI
!

(2) in completarea alineatului (1), definipile prevazute de Acordul SPS prevaieaz3 In mSsura In 
care exists o contradictie Intre definitive adoptate sub auspiciile Codex, OIE, IPPC §i definitiile In 
temeiul Acordului SPS.

MASURI SANITARE §I FITOSANITARE

sARTICOLUL5.1

1ARTICOLUL 5.2Definitii
I
ii

(1) In sensul prezentului capitol se aplicS urmSloarele definitii: Obiective

(a) definitiile din anexa A la Acordul SPS; Obiectivele prezentului capitol sunt:

1

(a) protejarea viefii sau a sSnStStii oamenilor, animalelor ?i plantelor, facilitand In acela?i timp 
schimburile comerciale;

(b) definitive adoptate sub auspiciile Comisiei Codex Alimentarius („Codex");
J

(c) definitive adoptate sub auspiciile Organizatiei Mondiale pentru SSnStatea Animalelor
(b) asigurarea faptului c3 mSsurile sanitare fi fitosanilare („SPS") ale pSrtilor nu creeazS 

obstacole nejustificate In calea schimburilor comerciale; §i
(,.OIE”);

(d) definitiile adoptate sub auspiciile Convenfiei Internajionale pentru Protecfia Plantelor
(c) continuarea punerii In aplicare a Acordului SPS.G.IPPC”);

(e) „zon8 protejatS pentru un organism dSunStor reglementat specificat” inseamnS o zona
geografica definitS In mod oficial din Uniunea Europeans, In care respectivul organism nu 
este stabilit In pofida conditiilor favorabile pentru stabilirea acestuia §i a prezentei sale In alte 
pSrti ale Uniunii Europene; §i

ARTICOLUL 5.3

Domeniul de aplicare

Prezentul capitol se aplicS mSsurilor sanitare §i fitosanitare care pot sS afecteze, direct sau indirect, 
schimburile comerciale Intre pSrti. 1
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ARTICOLUL 5.4 (d) in cazul in care o parte considers c5 are un statut special in ceea ce prive§te o boala care nu 
este mentionaiS in anexa 5-B, aceasta poate solicita recunoa§terea acestui statut. Partea 
importatoare poate solicita garanjii suplimentare pentru importurile de animale vii, de produse 
de origine animals 51 de subproduse de origine animals adecvate pentru siatutul convenit 
recunoscut de partea importatoare, inclusiv condijiile speciale identificate in anexa 5-E; §i

Drepturi §i obligalii

PSriiie i§i reafirmS drepturile §i obligafiile asumate in temeiul Acordului SPS.

(e) pSr(ile recunosc conceplul de compartimentare §i sunt de acord sS coopereze in acest sens.
ARTICOLUL 5.5

In ceea ce privejte 0 plants sau un produs vegetal:(2)
Adaptarea la conditiile regionale

atunci cand partea importatoare stabilejte sau menjine mSsura fitosanitarS, aceasta ia in 
considerare, printre altele, statutul unei zone din punct de vedere al dSunStorilor, cum ar fi 0 
zonS indemnS de dSunSlori, un loc indemn de dSunStori, 0 unitate de produciie indemnS de 
dSunStori, o zonS cu prevalen(a redusS a dSunStorilor §i 0 zonS protejatS stabilitS de partea 
exportatoare; ji

(a)
(1) in ceea ce privefte un animal, un produs de origine animals §i un subprodus de origine 
animals:

pSrtile recunosc conceptui de zonare §i au decis sS aplice acest concept bolilor enumerate in 
anexa 5-B;

(a)

(b) in cazul in care pSr{ile decid cu privire la principiile ^i orientarile pentru recunoa§terea 
condi{iilor regionale, acestea le includ in anexa 5-C.(b) in cazul in care pSrtile decid cu privire la principiile §i orientSrile pentru recunoa§terea 

conditiilor regionale. acestea le includ in anexa 5-C;

(c) in sensul literei (a), partea importatoare i^i bazeazS masura sanitarS aplicabilS p3r(ii 
exportatoare al cSrei teritoriu este afectal de o boalS mentionatS in anexa 5-B pe decizia de 
zonare luatS de partea exportatoare, cu conditia ca partea importatoare sS fie convinsS cS 
decizia de zonare a pSrfii exportatoare este in conformitate cu principiile §i orientSrile 
prevSzute de parji in anexa 5-C §i se bazeazS pe standarde Internationale, orientSri §i 
recomandari relevante. Partea importatoare poate aplica orice mSsurS suplimentarS pentru a 
atinge nivelul corespunzator de protectie sanitara al acesteia;

ARTICOLUL 5.6

EchivalentS

(1) Partea importatoare accepts mSsura sanitarS ^i fitosanitarS a pSrfii exportatoare ca Hind 
echivalentS cu propria mSsurS dacS partea exportatoare demonstreaza in mod obiectiv pSrpi 
importatoare c3 mSsura sa atinge nivelul adecvat de protectie al pSrtii importatoare.
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(2) in conformiiale cualineatul (1), partea importatoare desfa§oara, fUrS intarzieri nejustificaie. 
procesu! necesar pentru a siabili cerinje specifice in malerie de masuri sanitate fitosanitare la 
import pentru produsul care este identificat ca fiind o prioritate. Odata ce sunt stabilile cerintele 
specifice de import, partea importatoare ia mSsurile necesare, flrS intarziere, pentru a permite 
schimburile comerciale pe baza respectivelor cerinje de import.

(2) Anexa 5-D stabilejte principii ?i orientari pentru determinarea, recunoa§terea $i menjinerea 
echivalenjei.

(3) Anexa 5-E prevede:

(a) zona pentru care partea importatoare recunoa§te cS o mSsurS sanitari §i fitosanitarS a pflrjii 
exportatoare este echivalenta cu propria masurS; §i (3) In scopul stabilirii cerinjelor specifice Tn materie de masuri sanitate §i fitosanitare la import, 

partea exportatoare, la cererea parjii importatoare:

(b) zona pentru care partea importatoare recunoa§te ca mdeplinirea condijiei speciale specificate, 
combinata cu masurile sanitare $i fitosanitare ale parjii exportatoare, atinge nivelul adecvat de 
protecjie sanitara §i fitosanitara al parjii importatoare.

(a) fumizeaza toate informajiile relevante solicitate de partea importatoare; ^i

(b) ofera acces rezonabil parjii importatoare pentru a inspecta, a testa, a efectua misiuni de audit 
§i a desfa§ura alte proceduri relevante.(4) in sensul prezentului capitol, se aplica articolul 1.7 (Trimitere la legi) Tn conformitale cu 

prezentui articol, cu anexa 5-D ?i cu Notele generale prevazute Tn anexa 5-E.

(4) in cazul in care partea importatoare menjine o Hsta a unitajilor sau a instalajiilor autorizate 
pentru importul unui produs, aceasta aproba o unitate sau o instalajie situata j>e teritoriul parjii 
exportatoare, fSra inspecjia preaiabila a unitajii sau a instaiajiei respective, Tn cazul Tn care:

ARTICOLUL 5.7

Condijii comerciale

(a) partea exportatoare a solicitat o astfel de aprobare pentru unitatea sau instalajia in cauza, 
solicitare Tnsojita de garanjii adecvate; §i(1) Partea importatoare pune la dispozijie cerinjele sale generale Tn materie de masuri sanitare §i 

fitosanitare la import pentru toate produsele. In cazul Tn care parjile identifica Tmpreuna un produs 
ca o prioritate, partea importatoare stabile§te cerinje specifice masurilor sanitare §i fitosanitare la 
import pentru produsul respectiv, cu excepjia cazului Tn care parjile decid altfel. La identificarea 
produselor prioritare, parjile coopiereaza pentru a asigura gestionarea eficienta a resurselor de care 
dispun. Cerinjele specifice de import ar trebui s§ se aplice pe Tntreg teritoriul parjii exportatoare.

(b) sunt Tndeplinite condijiile ?! procedurile prevazute Tn anexa 5^F.

(5) in conformitate cu alineatul (4). partea importatoare pune la dispozijia publicului listele sale 
de unitaji sau instalajii autorizate.

I

1

I
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(6) O parte accepts in mod normal un lot de marfS reglementatS fSrS vSmuirea anticipata a mSrfii 
pe bazS de lot, cu exceptia cazului tn care pSrtile decid altfel.

ARTICOLUL 5.9

Certificare la export

(7) Partea importatoare poate solicita ca autoritatea competentS relevantS a pSrtii exportatoare sS 
demonstreze Tn mod obiectiv, spre satisfacjia pSrtii importatoare, cS cerinjele de import pot fi 
tndeplinite sau sunt indeplinite.

(1) Atunci cand este necesar un certificat oficial sanitar pentni a importa un lot de animale vii sau 
de produse de origine animala, precum §i In cazul In care partea importatoare a acceptat mSsura 
sanitarS ?! fitosanitara a pSrtii exportatoare ca fiind echivalentS cu propria sa mSsurS cu privire la 
astfel de animale sau produse de origine animals, pSrtile utilizeazS modelul de certificat sanitar 
prevSzut In anexa 5-1 pentru un astfel de certificat, cu excepfia cazului in care partile decid altfel.
De asemenea, pSrtile pot utiliza un model de certificat pentru alte produse. In cazul In care decid 
astfel.

(8) PSrtile ar trebui sa urmeze procedura prevSzutS In anexa 5-G cu privire la cerintele specifice 
de import privind sSnStatea plantelor.

ARTICOLUL 5.8
(2) Anexa 5-1 stabile§te principii §i orientari pentru certificarea la export, inclusiv certificarea 
electronics, retragerea sau Inlocuirea certificatelor, regimurile lingvistice ?! modelele de certificate.Audit §i verificare

(1) In scopul de a mentine Increderea In punereain aplicare a prezentului capitol, o parte poate 
efectua o misiune de audit sau de verificare, sau ambele, cu privire la programul de control al 
autoritStii competente a celeilalte parti. In Intregime sau partial. Partea suportS propriile cheltuieli 
asociate misiunii de audit sau de verificare.

ARTICOLUL 5.10

Controale §i taxe la import

(2) In cazul in care pSrtile decid cu privire la principiile fi orieniSrile pentru efectuarea unei 
misiuni de audit sau de verificare, acestea le includ in anexa 5-H. In cazul In care o parte efectueazS 
o misiune de audit sau de verificare, aceasta o desfSfoarS In conformitale cu principiile fi orientSrile 
din anexa 5-H.

(1) Anexa 5-J prevede principii fi orienlSri pentru controalele fi taxele la import, inclusiv rata de 
frecvenfS pentru controalele la import.

(2) !n cazul in care controalele la import indicS existenta unei neconformitSti cu cerintele 
relevante referitoare la importuri, mSsurile luate de partea importatoare trebuie sS se bazeze pe o 
evaluate a riscurilor implicate f i s5 nu fie mai restrictive asupra schimburilor comerciale decat este 
necesar pentru a atinge nivelul adecvat de protectie sanitarS sau fitosanitarS a pSrtii.
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(3) Ori de cite ori este posibil, partea importaioare notifica importatonilui unui lot neconform, 
sau reprezentantului acestuia, motivul pentru neconformitate §i le oferS posibilitatea de revizuire a 
deciziei. Partea importatoare examineazS orice informa|ii relevante prezentate pentru a facilita 
revizuirea.

orice modificare semnificativa a structurii sau organizStii autoritSlii competente a unei parji;(b)

la cerere, rezultatele controlului oficial al unei pSr|i ?i un raport privind rezultatele controlului 
efectuat;

(c)

(4) O parte poate colecta taxe in scopul de a acoperi costurile suportate pentru a efectua controale 
la frontiera, fSra ca acestea s3 depa^eascS recuperarea costurilor.

(d) rezultatele unui control la import in conformitate cu articolul 5.10 in cazul unui lot respins sau 
neconform; ?i

la cerere, o analizS a riscurilor sau un aviz ^tiinjific emise de una dintre par^i care sunt 
relevante in sensul prezentului capitol.

(e)

ARTICOLUL 5.11

(3) Cu exceptia cazului in care Comitetul mixt de gestionare decide altfel, atunci cSnd 
informajiile mentionate la alineatul (1) sau alineatui (2) au fost puse la dispozifie prin intermediul 
notificarii cStre Registrul central de notificSri al OMC sau cStre organismul intemaponal de 
standardizare relevant, in conformitate cu normele sale relevante, cerinjele de la alineatele (1) ?i (2), 
in mSsura in care se aplica informatiilor respective, sunt indeplinite.

Notiftcarea ji schimbul de informatii

O parte notifies fSra inlarziere cealaltS parte cu privire la:(1)

0 modificare semnificativS a statutului privind dSunStorii sau bolile, cum ar fi prezenja §i 
evolujia unei boli men|ionate in anexa 5-B;

(a)

ARTICOLUL 5.12
0 constatare de importanta epidemiologica tn ceea ce prive§te o boalS a animalelor, care nu 
este mentionatS in anexa 5-B sau care este o boalS nouS; fi

(b)

ConsultSrile tehnice

o problems importanta de siguraniS alimentara legata de un produs comercializat intre parfi.(c)
Daca 0 parte ifi exprima o preocupare considerabila in ceea ce privefte sigunin{a alimentara, 
sSnStatea plantelor, sSnStatea animals sau o mSsura sanitarS fi fitosanitara pe care cealaltS parte a 
propus-o sau a pus-o in aplicare, partea in cauzS poate solicita consultari tehnice cu cealaltS 
parte. Partea vizata de cerere ar trebui sS rSspunda cererii fSra intarziere. Fiecare parte depunere 
eforturi sa fumizeze informatiile necesare pentru a evita o perturbare a schimburilor comerciale fi, 
dupa caz, pentru a ajunge la o solu|ie reciproc acceptabilS.

(2) PSrtile depun toate eforturile pentru a face schimb de informafii cu privire la alte aspecte 
relevante, inclusiv:

(a) o modificare a unei masuri sanitate fi fitosanitare a unei parfi;
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s3 ofere indicaiii pentru identificarea, prioriiizarea, gestionarea solutionarea problemelor;ARTICOLUL5.13 (b)

sa abordeze orice cerere formulatS de o parte pentru modificarea unui control la import;Masuri sanitare fi fitosanitare de urgenja (c)

(1) O parte notifies cealalta parte cu privire la o mSsura sanitara §i fitosanitara de urgenja In 
termen de 24 de ore de la decizia sa de a pune In aplicare mSsura respectiva. In cazul in care o parte 
solicita consultari tehnice pentru a aborda masura sanitara fi fitosanitarS de urgenja, consultarile 
tehnice trebuie sa aiba loc in termen de 10 zile de la notificarea masurii sanitare §i fitosanitare de 
urgenta. Parjile vor lua in considerare orice informalii fumizate prin intermediul consultarilor 
tehnice.

(d) cel pufin o data pe an, sS revizuiascS anexele la prezentul capitol, in special in funcjic de 
progresele realizate in cadrul consultarilor prevazute de prezentul acord. In urraa revizuirii, 
Comitetul mixt de gestionare poate decide sa modifice anexele la prezentul capitol. Parfile pot 
aproba decizia Comitetului mixt de gestionare, in conformitate cu procedurile lor respective 
necesare pentru intrarea in vigoare a modificarii. Decizia intra in vigoare la o data convenita 
de cStre parfi;

(2) Partea importatoare examineazS informafiile care au fost fumizate in timp util de cStre partea 
exportatoare atunci cand ia decizia cu privire la un lot care, la momentul adoptarii masurii sanitare 
§i fitosanitare de urgenta, este transportat intre parti.

sa monitorizeze punerea in aplicare a unei decizii menfionate la litera (d) de mai sus, precum 
§i aplicarea mSsurilor prevazute la litera (d) de mai sus;

(e)

(0 sa asigure un for cu caracter regular pentm a face schimb de informatii legate de sistemul de 
reglementare al fieeSrei parti, inclusiv baza de evaluare ftiintificS ?i a riscurilor pentru o 
masura sanitara $i fitosanitarS;ARTICOLUL 5.14

Comitetul mixt de gestionare pentru masurile sanitare §i fitosanitare (g) sa pregSteasca §i sa menfina un document care detaliazS stadiul dezbaterilor intre parti cu 
privire la activitatea acestora privind recunoa§terea echivalentei mSsurilor sanitare §i 
fitosanitare specifice.('ll Comitetul mixt de gestionare pentru masurile sanitare ?i fitosanitare („Comitetul mixt de 

gestionare”), infiintat in temeiul articolului 26.2 alinealul (1) litera (d), este alcatuit din 
reprezentanfi comerciali ji in materie de reglementare ai fiecarei parfi, responsabili pentm masurile 
sanitare §i fitosanitare.

(3) Comitetul mixt de gestionare poate, prinire altele:

sa identifice oportunitati pentm un angajament bilateral mai profund, inclusiv relatii 
imbunatafite, care poate include un schimb de functionari;

(a)
(2) Functiile Comitetului mixt de gestionare includ:

(a) sa monitorizeze punerea in aplicare a prezentului capitol, sa ia in considerare orice aspect 
referitor la prezentul capitol §i sa examineze toate chestiunile care pot sa apara in legatura cu 
punerea sa in aplicare;
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(8) In urma reuniunii sale initiale, Comitetul mixt de gestionare se intrunejte in func|ie de 
necesitaii, in mod normal o data pe an. Comitetul mixt de gestionare poate decide sS se intruneascS 
prin videoconferinja sau teleconferinta §i poate aborda, de asemenea, chestiuni in afara sesiunii, prin 
corespondenfa.

(b) sa discute, intr-un stadiu timpuriu, o modificare sau o modificare propusa a unei masuri 
sanitare ?i fitosanitare luate in considerate;

(c) sa faciliteze o mai buna inielegere intre parii cu privire la punerea in aplicare a Acordului SPS 
51 sa promoveze cooperarea intre parji cu privire la chestiunile sanitare ^i fitosanitare tn 
discutie in cadrul forurilor multilaterale, inclusiv Comitetul OMC privind masurile sanitare §i 
fitosanitare §i organismele care stabilesc standarde intemaiionale, dupa caz; sau

(9) Comitetul mixt de gestionare prezinta Comitetului mixt CETA un raport anual cu privire la 
activitajile ?i programul sau de lucni.

(10) La intrarea in vigoare a prezentului acord, fiecare parte desemneaza §i informeaza cealalta 
parte, in scris, cu privire la un punct de contact pentru a coordona ordinea de zi a Comitetului mixt 
de gestionare §i pentru a facilita comunicarea in materie sanitara §i fitosanitari.

(d) sa identifice §i sa discute, intr-un stadiu timpuriu, initiative care au o componenta sanitara fi 
fitosanitara §i care ar putea beneficia de cooperare.

(4) Comitetul mixt de gestionare poate stabili grupuri de lucru alcatuite din reprezentanti la nivel 
de experji ai partilor, pentru a aborda chestiuni sanitare §i fitosanitare specifice.

CAPITOLUL $ASE

(5) O parte poate sesiza orice chestiune sanitara §i fitosanitara Comitetului mixt de gestionare. 
Comitetul mixt de gestionare ar trebui sa examineze chestiunea cat mai repede posibil. REGIMUL VAMAL §I FACILITAREA COMERJULUI

(6) In cazul m care Comitetul mixt de gestionare nu este in masura sa soluiioneze 0 chestiune cu 
promptitudine, la cererea unei par(i, acesta raporteaza imediat Comitetului mixt CETA. ARTICOLUL 6.1

Obiective §i principii(7) Cu excepfia cazului in care parjile decid altfel, Comitetul mixt de gestionare se intrune§te §i 
stabile§te programul sau de lucni in termen de cel mult 180 de zile de la intrarea in vigoare a 
prezentului acord $i stabile§te normele sale de procedura in termen de cel mult un an de la intrarea 
in vigoare a prezentului acord.

(I) parjile recunosc importanta aspectelor vamale ?i de facilitare acomedului in contextui 
mediului comercial global aflat in evolutie.
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(2) in masura In care este posibil, pSitile coopereazi fac schimb de informa|ii, inclusiv 
informafii cu privire la cele mai bune practici, pentru a promova aplicarea respectarea m3surilor 
de facilitare a comertului prevSzute In prezentul acord.

(2) Fiecare parte depune eforturi st publice, inclusiv pe internet, reglementarile §i politicile 
administrative propuse referitoare la chestiunile vamale §i sa ofere persoanelor interesate 
posibllltatea de a prezenta observatii Inainte de adoptarea acestora.

(3) Masurile de facilitare a comerfului nu impiedica mecanismele de protejare a unei persoane 
prin aplicarea efectiva a legislafiei unei parfi fi conformitatea cu aceasta.

(3) Fiecare parte desemneaza sau menjine unul sau mai multe puncte de contact pentru a 
rispunde cererilor de informatii adresate de persoanele interesate in ceea ce prive§te aspectele 
vamale ?i publica pe internet informatiile cu privire la procedurile pentru formularea de astfel de 
intrebari.(4) Cerintele procedurile in materie de import, export §i tranzit nu conslituie o povara 

adminislrativa mai mare, nici nu sunt mai restrictive din punct de vedere comercial decat este 
absolut necesar pentru realizarea obiectivelor legitime.

ARTICOLUL 6.3
(5) Instrumentele §i standardele intemationale existente in domeniul comercial ?! vamal constituie 
baza cerintelor §i a procedurilor in materie de import, export fi tranzit, cu excepfia cazurilor in care 
astfel de instrumente ji standarde ar constitui un mijloc ineficace §i necorespunzStor pentru 
indeplinirea obiectivelor legitime urmarite.

Acordarea liberului de vamS pentru mSrfuri

(1) Fiecare parte adopts sau menfine proceduri vamale simplificate pentru acordarea efectiva a 
liberului de vamS pentru marfuri in scopu! de a facilita schimburile comerciale intre parti §i a reduce 
costurile pentru importatori exportatori.

ARTICOLUL 6.2

(2) Fiecare parte se asigura cS procedurile simplificate;
Transparenia

permit acordarea liberului de vama pentru m§rfuri intr-o perioada de timp nu mai mare decat 
cea necesara pentru a asigura conformitatea cu legislatia sa;

(a)
(1) Fiecare parte publics sau pune la dispozitie, inclusiv prin mijloace electronice, legislatia, 
reglementarile, deciziile judiciare ?! politicile administrative privind cerintele pentru importul sau 
exportul de marfuri. permit acordarea liberului de vamS pentru marfuri in mSsura in care este posibil, pentru 

marfuri controlate sau reglementate, la primul punct de sosire;
(b)

(c) depun eforturi pentru a permite acordarea rapida a liberului de vama pentru marfuri care 
necesita vamuire de urgentS;
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I

(6) Fiecare parte se asigura, in m3sura in care este posibil, c3 cerin|ele sale de import §i de export 
pentru mSrfuri sunt coordonate pentru a facilita schimburiie comerciale, indiferent daca cerinjele 
respective sunt administrate de o agenjic sau In numele agenjiei respective de catre administrafia 
vamaia.

(d) permit unui importator sau agentului acestuia s§ scoata marfuri de sub controlul vamal Inainte 
de stabilirea finala plata taxelor vamale, a impozitelor §i a taxelor. Inainte de acordarea 
liberului de vama pentru marfuri, o parte poate solicita ca un importator sa ofere garanfii 
suficiente In forma de garanlie, arvuna sau un alt instrument adecvat; §i

(e) prevad, In conformitate cu legislaiia sa, cerinje de documentafie simpHFicate pentru 
introducerea de marfuri cu valoare redusa, prevazute de fiecare parte. ARTICOLUL 6.4

Valoarea In vama(3) Fiecare parte, In procedurile sale simplificate, poate solicita prezentarea de informatii mai 
ample prin Inscrierea ulterioara In evidentele contabile §i verificari, dupa caz.

(1) Acordui privind valoarea In vama reglementeaza evaluarea In vamaaplicata schimburilor 
comerciale reciproce dinlre parfi.(4) Fiecare parte permite acordarea accelerata a liberului de vama pentru marfuri fi. In masura In 

care este posibil §i daca este cazul, aceasta:
(2) Partile coopereaza In vederea adoptarii unei abordari comune privind aspectele legate de 
determinarea valorii in vama.(a) prevede prezentarea electronica anticipata 51 prelucrarea informaiiei Inainte de sosirea fizica a 

marfurilor pentru a permite acordarea liberului de vama la sosirea acestora, daca nu a fost 
identificat niciun rise sau daca nu trebuie efectuate controale aleatorii; §i

ARTICOLUL 6.5

(b) prevede vamuirea anumitor marfuri cu 0 documentalie minima.
Clasificarea marfurilor

(5) In masura in care este posibil, fiecare parte se asigura ca autoritatile §i agenfiile sale implicate 
In controalele la frontiera 5! alte controale la import §i export coopereaza §i se coordoneaza pentru a 
facilita schimburiie comerciale, printre altele, prin convergenfa datelor de import ?! de export §i a 
cerinlelor de documentafie ?i prin stabilirea unei singure locafii pentru verificarea documentara §i 
fizica unica a transporturilor.

Clasificarea marfurilor In comerful dintre parti In temeiul prezentului acord este cea stabiliia In 
nomenclatura tarifara respectiva a fiecarei parfi In conformitate cu Sistemul armonizat.

1
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ARTICOLUL 6.8ARTICOLUL 6.6

AutomatizareTaxe §i redevente

Fiecare parte publics sau pure la dispozitie informatii cu privire la taxele redevenfele impuse de o 
administratie vamala a pSrfii respective, inclusiv prin mijloace electronice. Astfel de informatii 
includ taxele fi redeventele aplicabile, motivul specific pentru acestea, autoritatea responsabilS, 
precum §i data §i modul in care se efectueaza plata. O pane nu impure taxe §i redevente noi sau 
modificate pSnS cSnd nu publics sau pune la dispozitie in alt mod informatiile m acest sens.

(1) Fiecare parte utilizeazS tehnologii informationale care accelereazS procedurile de acordare a 
liberului de vamS pentru mSrfuri, pentru a facilita schimburile comerciale, inclusiv schimburile 
comerciale dintre pSrti.

(2) Fiecare parte:

depune eforturi pentru a publica prin mijloace electronice formuiarele vamale care sunt 
necesare pentru iraportui sau exportui de mSrfuri;

(a)
ARTICOLUL 6.7

permite, sub rezerva dreptului sSu, depunerea formularelor vamale in cauzS in format 
electronic; §i

Gestionarea riscurilor (b)

(1) Fiecare parte i§i bazeazS procedurile de examinare, de acordare a liberului de vamS de 
verificare dupS intrare pe principii de evaluate a riscurilor mai degrabS decat pe cerinta ca fiecare 
transport prezentat pentru intrare sS fie examinal in mod exhaustiv pentru conformitatea cu cerintele 
de import.

dacS este posibil, prin intermediul administratiei sale vamale, prevede schimbul electronic de 
informatii cu comunitatea sa de tranzactionare.

(c)

(3) Fiecare parte depune eforturi pentru a:
(2) Fiecare parte adopts ?i aplicS cerintele $i procedurile de import, export §i tranzit pentru 
mSrfuri pe baza unor principii de gestionare a riscurilor §i iji concentreazS mSsurile de conformare 
pe tranzactiile care necesitS atentie.

dezvolta sau mentine sisteme complet interconectate de ghi^eu unic pentru a facilita o singurS 
transmitere electronics unicS a informatiilor cerate de legislatia vamalS $i nevamalS pentru 
circulajia transfrontalierS a mSrfurilor, fi

(a)

(3) Alineatele (1) §i (2) nu impiedicS o parte de la efectuarea controlului calitStii §i a controalelor 
de conformitate care pot necesita verificSri mai ample. (b) dezvolta un set de elemente §i procese de date, in conformitate cu Modelul de date al 

Organizafiei Mondiale a VSmilor („OMV”) §i recomandSrile fi orientSrile OMV conexe.
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ARTICOLUL 6,10(4) PSrtile se angajeazS coopereze cu privire la dezvoliarea de sisleme electronice 
interoperabile, inclusiv finand cont de activitatea OMV, pentru a facilita schimburile comerciale 
intre parji. Reexaminare ?i cJi de atac

(1) Fiecare parte se asigura ca o acfiune administrativa sau o decizie oficiaia adoptata tn ceea ce 
prive^te importul de marfuri este revizuita prompt de tribunale judiciare, arbitrale sau administrative 
sau prin proceduri administrative.

ARTICOLUL 6.9

Decizii anticipate
(2) Tribunalul sau funciionarul care aciioneaza in temeiul acestor proceduri administrative este 
independent de funcjionarul sau organismul care emite decizia §i are competenja de a men|ine, a 
modifica sau a inversa hotirarea, In conformitale cu legea na{iona13 a par^ii.

(1) Fiecare parte emite, la cerere scrisa, decizii anticipate privind clasificarea tarifara In 
conformitate cu legisla{ia sa.

(3) Inainte de a tndruma o persoana sa solicite masuri reparatorii la un nivel mai formal sau 
judiciar, fiecare parte prevede o cale de atac la nivel administrativ sau o revizuire care este 
independenta de funciionarul sau organismul responsabil de acliunea sau decizia originals.

(2) Sub rezerva cerinielor de confidentialitate, fiecare parte publics, de exemplu pe internet, 
informalii cu privire la deciziile anticipate privind clasificarea tarifarS care sunt relevante pentru a 
Inielege §i a aplica normele de clasificare tarifarS.

(3) in vederea facilitarii comertului, pSrlile includ in dialogurile lor bilaterale actualizari 
periodice privind modificSrile aduse legislaliei masurilor de punere In aplicare respective ale 
acestora referitoare la aspectele menlionate la alineatele (I) (2).

(4) Fiecare parte acorda in mod subslanfial acelaji drept de revizuire ?i de a inainta o cale de atac 
impotriva concluziilor deciziilor anticipate luate de administrafia vamala aferenta pe care il ofera 
importatorilor de pe teritoriul sau unei persoane care a primit o decizie anticipatS in conformitate cu 
articolul 6.9.
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(4) O parte poate permite utilizarea informafiilor colectate In temeiu) prezentului capitol In cadrul 
procedurilor administrative, judiciare sau cvasi-judiciare initiate pentra nerespectarea legilor In 
domeniul vamal de punere In aplicare a prezentului capitol. O parte notifica partea sau persoana 
care a fumizat informaliile Inainte de o astfel de utilizare.

ARTICOLUL 6.11

Sanctiuni

Fiecare parte se asigurS cS legislatia sa vamalS prevede ca sanc(iunile aplicace pentru incSlcSri sS fie 
proportionale §i nediscriminatorii §i cS aplicarea unor astfel de sanctiuni nu conduce la Intarzieri 
nejustificate. ARTICOLUL 6.13

Cooperare

ARTICOLUL 6,12
(1) Partile continua sa coopereze In cadrul forurilor Internationale, cum ar fi OMV, pentru a 
atinge obiective reciproc recunoscute, inclusiv cele prevazute In Cadrul OMV de standarde privind 
securitatea §i facilitarea comerpilui mondial.

Confidentialitate

(1) Fiecare parte. In conformitate cu legislatia sa, trateaza ca strict confidentiale toate informatiile 
obfinute In temeiul prezentului capitol care sunt de naturS confidenfiala sau care sunt fumizate cu 
titlu confidential ?i protejeaza informatiile respective de o divulgare care ar putea aduce atingere 
pozitiei concurentiale a persoanei care fumizeazS informatiile.

(2) partile reexamineazS In mod regular iniiiativele intemationale relevante privind facilitarea 
schimburilor comerciale, inclusiv Culegerea de recomandari privind facilitarea schimburilor 
comerciale elaborate de Conferinta Nafiunilor Unite pentru Comert §i Dezvoltare §i Comisia 
Economics pentru Europa a Organizatiei Nadunilor Unite, pentru a identifica domeniile In care mai 
multe acfiuni comune ar facilita schimburile comerciale dintre pSrti §i ar promova obiective 
mullilaterale comune.

(2) in cazul In care partea care prime§te sau obfine informatiile mentionate la alineatul (1) este 
obligata prin legea nationals sS divulge informatiile, acea parte va notifica partea sau persoana care 
a fumizat informatiile.

(3) PSrtile coopereazS, In conformitate cu Acordul intre Comunitatea Europeand fi Canada 
privind cooperarea vamald fi asistenfa reciproca in probleme vamale, Incheiat la Ottawa la 4 
decembrie 1997 („AcorduI de cooperare vamalS Canada-UE”).

(3) Fiecare parte se asigurS c3 informatiile confidentiale colectate in temeiul prezentului capitol 
nu sunt utilizate In alte scopuri decat cele de administrate fi aplicare In domeniul vamal, decat cu 
permisiunea pSrtii sau a persoanei care a fumizat informatiile confidentiale respective.
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(3) Fiecare parte se asigurS ca reprezentantii s5i in cadrul reuniunilor Comitetului mixt de 
cooperare vamalS au o expertiza care corespunde punctelor de pe ordinea de zi. Comitetul mixt de 
cooperare vamaia se poate intruni Tntr-o configuraiie specifica de expertiza pentru a aborda 
chestiunile legate de regulile de origine sau procedurile de determinare a originii fie tn configuratia 
..Comitet mixt de cooperare vamald-reguli de origine” sau in cea de „Comitet mixt de cooperare 
vamaia-proceduri de determinare a originii”).

(4) Parfile i§i ofera asistenia reciproca in domeniul vamal, in conformitate cu Acordul de 
cooperare vamaia Canada-UE, inclusiv in chestiuni legate de o suspiciune de incaicare a legislajiei 
vamale a unei parji, astfel cum este definita in acordul respecliv, precum §i de punerea in apiicare a 
prezentului acord.

ARTICOLUL 6.14
(4) Comitetul mixt de cooperare vamaia poate formula rezolutii, recomandari sau avize ji poate 
prezenta Comitetului mixt CETA proiecte de decizii pe care le considera necesare pentru 
indeplinirea obiectivelor comune §i buna functionare a mecanismelor stabilite in prezentui capitol fi 
a Protocolului privind regulile de origine §i procedurile de determinare a originii, precum §i a 
articolului 20.43 (Domeniul de apiicare a masurilor la frontiera) §i a articolului 2.8 (Suspendarea 
temporara a tratamentului tarifar preferenjial).

Comitetul mixt de cooperare vamaia

(1) Comitetul mixt de cooperare vamaia, caruia i se acorda autoritatea de aac|iona sub auspiciile 
Comitetului mixt CETA ca o comisie specializata in conformitate cu articolul 26.2 alineatul (1) 
litera (c) (Comitete specializate), asigura buna funcjionare a prezentului capitol §i a Protocolului 
privind regulile de origine §i procedurile de determinare a originii, precum ?i a articolului 20.43 
(Domeniul de apiicare a masurilor la frontiera) §i a articolului 2.8 (Suspendarea temporara a 
tratamentului tarifar preferential). Comitetul mixt de cooperare vamaia examineaza chestiunile care 
rezulta din aplicarea acestora m conformitate cu obiectivele prezentului acord.

CAPITOLUL 5APTE

SUBVENTII
(2) Pentru chestiunile reglementate de prezentui acord, Comitetul mixt de cooperare vamaia este 
compus din reprezentanti ai autoritajilor vamale, comerciale sau ai alter autoritati competente, dupa 
cum considera adeevat fiecare parte. ARTICOLUL 7.1

Definitia unei subventii

(1) In sensul prezentului acord, o subventie reprezinta o masura referitoare lacomertu! cu 
marfuri care indepline§te condiliile prevazute la articolul 1.1 din Acordul SMC.
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(2) 0 subvenjie face obiectul prezentului capiiol numai daca este specifics in sensul articolului 2
din Acordul SMC.

ARTICOLUL 7.3

ConsultSri privind subvenfiile §t sprijinul guvemamental 
in sectoare altele decSt agricultura §i pescuitul

ARTICOLUL 7.2
(1) In cazul In care o parte considers cS o subvenfie sau un caz particular de sprijin 
guvemamenlal pentru comerpil cu servicii acordat de cStre cealaltS parte afecteazS negativ sau 
poate afecta negativ interesele sale, aceasta poate comunica preocupSrile sale celeilalte pStfi §i poate 
solicita consultSri In aceastS priviniS. Partea solicitatS acorda atenjic deplinS §i examineazS cu 
Infelegere o astfel de cerere.

TransparentS

(1) La fiecare doi ani, fiecare parte notifies celeilalte pSi^i urmatoarele informatii cu privire la 
orice subventie acordatS sau mentinutS pe teritoriul sSu:

(2) In timpul consultSrilor. o parte poate solicita informatii suplimentare despre o subventie sau 
un caz special de sprijin guvemamental pentru comertul cu servicii acordat de cealaltS parte, 
inclusiv obiectivul de politics, valoarea sa, precum §i orice mSsuri luate pentru a limita posibilul 
efect de denaturare asupra comertului.

(a) temeiul juridic al subventiei;

(b) forma subventiei; §i

(c) valoarea subventiei sau suma inscrisS In buget pentru subventii.

(3) Pe baza consultSrilor, partea solicitatS depune eforturi pentru a elimina sau a reduce la 
minimum orice efecte adverse ale subventiei sau ale cazului special de sprijin guvemamental pentru 
comertul cu servicii asupra intereselor pSrtii solicitante.

(2) Notificarile transmise la OMC In temeiul articolului 25.1 din Acordul SMC sunt considerate 
ca indeplinind cerinta de la alineatui (1).

(3) La cererea celeilalte parti, o parte fumizeazS prompt informatii §i raspunde la IntrebSri 
referitoare la anumite cazuri de sprijin guvemamental acordat pentru comertul cu servicii prestate 
pe teritoriul sau.

(4) Prezentul articol nu se aplicS subventiilor pentru mSrfuri agricole §i produse pescSre§ti §i nu 
aduce atingere articolelor 7.4 fi 7.5.
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ART1COLUL7.4 ARTICOLUL 7.5

Consultari privind subventiile pentru produse agricole 
produse pescare^ti

Subventiile la export m domeniul agricuiturii

in sensul prezentului articol:(1)
(1) Partile imparta§esc obiectivul de a lucra impreuna pentru a ajunge la un acord:

subvenfie la export tnseamna o subventie la export in sensul articolului 1 litera (e) din 
Acordul privind agricultural ?i

(a)
(a) pentru a consolida tn continuare disciplinele multilaterale §i normele privind comertul agricol 

in cadrul OMC; §i

eliminarea total! a unui tarif se refera, tn cazul tn care exist! contingente tarifare, la 
eliminarea fie a tarifului aplicabil in cadrul contingentului, fie a tarifului peste contingent.

(b)
(b) pentru a contribui la dezvoltarea unei rezolutii multilaterale globale privind subventiile in 

domeniul pescuitului.
O parte nu adopt! sau nu mentine o subventie la export pentru un produs agricol care este 

exportat sau incorporat intr-un produs care este exportat c!tre teritoriul celeilake parti dupa ce 
cealalt! parte a eliminat complet tariful, imediat sau dup! perioada de tranzitie, pentru produsul in 
cauz!, in conformitate cu anexa 2-A {Eliminarea tarifelor), inclusiv listele sale tarifare.

(2)
(2) in cazul in care o parte consider! ca o subventie sau fumizarea de sprijin guvemamental 
acordat de catre cealalt! parte afecteaz! negativ sau poate afecta negativ interesele sale in ceea ce 
priyeste produsele agricole sau produsele pesc!re?ii, aceasta poate comunica preocuparile sale 
celeilalte p!rti §i poate solicita consult!ri in aceasta privint!.

1
(3) Partea solicitat! acord! aten|ie deplin! §i examineaz! cu Tntelegere o astfel de cerere §i depune 
toate eforturile pentru a elimina sau a reduce la minimum efectele adverse ale subventie! sau ale 
fumiz3rii de sprijin guvemamental asupra intereseior p!rtii solicitante in ceea ce privejte produsele 
agricole §i produsele pesc3re§ti.

ARTICOLUL 7.6

Confidentialitate

Atunci cSnd fumizeaza informatii in temeiul prezentului capitol, o parte nu este obligat! s! divulge 
informafii confidentiale.

EU/CA/ro 73 EU/CAyro 74

!



CAPITOLUL OPTARTICOLUL 7.7

Excluderea subventiilor ?i a sprijinului guvemamental 
pentru serviciile audiovizuale §i industriile culturale

INVESTIJII

Nicio dispozi{ie a prezenlului acord nu se aplicS filialelor sau sprijinului guvemamentai pentru 
serviciile audiovizuale In cazul Uniunii Europene ji pentru industriile culturale In cazul Canadei.

SECJIUNEA A

Definitil §1 domeniu de apHcare

ARTICOLUL 7.8
ARTICOLUL 8.1

Relalia cu Acordul OMC
Definitii

Partile reafirma drepturile ^i obligatiiie care le revin in conformitate cu articolul VI din GATT 
1994, Acordul SMC ?! Acordul privind agricultura. In sensul prezentului capitol;

activita|i desA^urate in exercitarea autoritStii guvernamentale tnseamna activitatile care nu 
sunt desfa§urate pe bazS comercialS ?! nici In concurenfS cu unul sau mai mui(i operatori economici;ARTICOLUL 7.9

Solujionarea litigiilor servicii de reparafii $I mtretinere a aeronavelor Inseamna activitSfi care sunt efectuate asupra 
unei aeronave sau unei par{i dintr-o aeronav5 retrasS din serviciu §i nu includ a§a-numita intretinere 
„In linie”.Articolele 7.3 §i 7.4 din prezentul capitol nu sunt supuse dispozi(iilor in materie de solu{ionare a 

litigiilor din prezentul acord.

servicii de exploatare a aeroporturiior InseamnS exploatarea sau gestlonarea, pe bazS de 
comision sau contract, a infrastructuril aeroportuare, inclusiv terminale, piste, c8i de rulare §i 
platforme, spa{ii de parcare §i sisteme de transport In interiorul aeroportului. Pentru o mai mare 
certitudine, serviciile de exploatare a aeroporturiior nu includ drepturile de proprietate sau 
investiliile in aeroporturi sau terenuri ale aeroportului sau oricare dintre functiile indeplinite de un 
consiliu de administratie. Serviciile de exploatare a aeroporturiior nu includ serviciile de navigajie 
aerianS;
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(d) exisienta la data intrarii in vigoare a prezentului acord sau efectuata sau dobanditS ulterior;sechestru inseamnS confiscarea bunurilor unei parti la litigiu, pentru a asigura sau a garanta 
executarea unei hotarari;

parte la litigiu tnseamna investitorul care inifiaza o procedurS in temeiul sectiunii F sau pSratul. In 
sensul sectiunii F §i ftrS a aduce atingere articolului 8.14, un investitor nu include o pane;servicii privind sistemele informatlzate de rezervare inseamna serviciile fumizate de sistemele 

informalizate care contin informaiii despre orarele transponatorilor aerieni, locurile disponibile, 
tarifele §i regulile de stabilire a preturilor, prin inlerraediul carora pot fi ftcute rezervari sau pot fi 
eliberate bilete;

parfi la litigiu inseamna atat investitorul, cat §i paratui;

ordin de tncetare Inseamna un ordin de interzicere sau de limitare a unei actiuni;

informatii confidentiale sau protejate inseamna:
mtreprindere inseamna ointreprindere asifel cum este definita la anicolul l.l (Defmitii cu 
aplicabilitate generaia) §i o sucursaia sau o reprezentania a unei intreprinderi;(a) informatii comerciale confidentiale; sau

servicii de handling la sol Inseamna fumizarea unui serviciu pe baza de comision sau de contract 
pentru: administrare §i supraveghere la sol, inclusiv controlul factorului de ocupare §i comunlcare; 
handlingul pasagerilor, handlingul bagajelor; handlingul marfurilor §i al corespondenfei; handlingul 
rampei §i servicii la bordul aeronavei; handlingul combusiibilului §i al uleiului; Intretinerea de linie 
a aeronavelor, operatiuni de zbor §i adminisirarea echipajului; transport de suprafata; sau servicii de 
catering. Serviciile de handling la sol nu includ serviciile de paza sau exploatarea sau gestionarea 
infrastructurii aeroportuare centralizate precum sistemele de handling al bagajelor, instalatiile 
pentru degivrare, sistemele de distributie a combustibilului sau siste'mele de transport In interiorul 
aeroponului;

(b) informatii care sunt protejate Impotriva divulgarii catre public;

(i) in cazul informatiilor privind paratui, In conformitate cu legislatia pSratului;

(ii) in cazul altor informatii. In conformitate cu o lege sau cu norme declarate de tribunal ca 
fiind aplicabile pentru dezvaiuirea unor astfel de informatii;

investifie reglementati Inseamna, cu privire la o parte, o investilie:

(a) de pe teritoriul sau;
ICSID inseamna Centrul International pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investitii;

(b) efectuata In conformitate cu legea aplicabiia la data efectuarii investifiei;
Norme privind instrumentul suplimentar ICSID inseamna Normele privind Facilitatea 
suplimentara pentru adminisirarea procedurilor de catre Secretariaiul Centrului Intemafional 
pentru Reglementarea Diferendelor relative la investifti; ^

(c) detinuta In mod direct sau indirect sau controlata de un investitor al celeilalte parti; §i

1
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Conven^ia ICSID inseamna Convenfia pentru reglementarea diferendelor relative la investiiii mire 
state §i resortisanii ai altar slate, adoplatS la 18 martie 1965 la Washington;

(f) un interes care decurge din:

(i) o concesiune acordatS in conformitate cu legislafia unei pSrti sau in temeiul unui 
contract, inclusiv pentru a cauta, a cultiva, a extrage sau a exploata resurse naturale,drepturi de proprietate intelectuaI3 inseamna drepturile de autor §i drepturile conexe, drepturile 

de marca, drepturile asupra indicatiilor geografice, drepturile asupra desenelor $i modelelor 
industriale, drepturile de brevet, drepturile asupra topografiilor de circuite integrate, drepturile 
legate de protectia informaliilor confidenjiale §i drepturile cultivatorilor de plante; §i, in cazul in 
care astfel de drepturi sunt prevazute de legislatia unei parti, drepturile asupra modelelor de utilitate. 
Prin decizia Comitetului mixt CETA, se pot adauga alte categorii de proprietate intelectuaia la 
aceasta definitie;

(ii) un contract la cheie, de constructii, de produclie sau de partajare a veniturilor; sau

(iii) alte contracte similare;

(g) drepturi de proprietate intelectuaia;

investitie inseamna toate tipurile de active pe care un investitor le define sau le controleaza, in mod 
direct sau indirect, care prezinta caracteristicile unei investitii, inclusiv o anumita durata §i alte 
caracteristici precum angajarea de capital sau de alte resurse, a^teptarea obfinerii unui ca5tig sau a 
unui profit sau asumarea riscurilor. Formele pe care le poate lua o investitie includ;

(h) alte drepturi asupra bunurilor mobile, corporate sau necorporale, sau asupra bunurilor imobile 
§i drepturi conexe;

(i) creanfe in numerar sau pretentii de indeplinire a obligatiilor in temeiul unui contract;

(a) 0 intreprindere; Pentru o mai mare certitudine, creanfele in numerar nu includ:

(b) pSrti sociale, actiuni §i alte forme de participare la capital in cadrul unei intreprinderi; (a) creanfele in numerar care decurg exclusiv din contracte comerciale pentru vanzarea de 
marfuri sau servicii de catre o persoana fizica sau o intreprindere de pe teritoriul unei 
parfi catre o persoana fizica sau o intreprindere de pe teritoriul celeilalte parfi.(c) obligatiuni. obligatiuni negarantate §i alte titluri de creanfa ale unei intreprinderi;

(d) un imprumut acordat unei intreprinderi; (b) finantarea interna a unor astfel de contracte; sau

(e) orice alt tip de interes intr-o intreprindere; (c) orice ordin, hotarare sau hotai^ arbitraia legata de literele (a) sau (b).

EU/CA/ro 79 EU/CA/ro 80



(b) in cazul partii UE, o persoana fizicS care are celafenia unuia dintre statele membre ale Uniunii 
Europene in conformitate cu legislajia acestuia, iar pentru Letonia, de asemenea, o persoani 
fizica avand rejedinta permanents in Republica Letonia, care nu este cetSiean al Republicii 
Letonia sau al allui stal, dar care are dreptul, in conformitate cu legile §i reglementarile din 
Republica Letonia, sa i se elibereze un pa§aport pentru non-cetaieni;

Profiturile investite sunt tratate ca investitii. Orice modificare a formei in care sunt investite sau 
reinvestite activele nu afecteaza clasificarea lor ca investijii;

investitor inseamna o parte, o persoanS fizica sau o Tntreprindere a unei parji, alta decSt o sucursaia 
sau 0 reprezentanta, care intenfioneaza sS efectueze, efectueaza sau a efectuat o investitie pe 
teritoriul celeilalte parti;

O persoana fizica care este cetaiean al Canadei §i are cetSfenia unuia dintre statele membre ale 
Uniunii Europene este considerata a fi in mod exclusiv o persoana fizica a partii a cSrei cetajenie 
dominanta §i efectiva o detine;

In sensul prezentei definitii. o fntreprindere a unei parti este;

(a) 0 intreprindere care este constituita sau organizata in conformitate cu legile acelei parfi §i
desfa^oara activitati comerciale substantiale pe teritoriul partii respective; sau O persoana fizica care are cetatenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene sau care este 

cetatean al Canadei $i este, de asemenea, rezident permanent al celeilalte parti, este considerata a fi 
in mod exclusiv o persoana fizica a parfii a cSrei ceta(enie o define, dupa caz;(b) o Tntreprindere care este constituita sau organizata in conformitate cu legile acelei parfi §i este 

definuta sau controlata in mod direct sau indirect de o persoana fizica a partii respective sau 
de 0 Intreprindere mentionata la litera (a); Convenfia de la New York inseamna Convenlia Organizaiiei Nafiunilor Unite pentru 

recunoa^terea fi executarea sentinfelor arbitrate strdine, incheiata la New York la 10 iunie 1958;

intreprindere stabilita pe plan local inseamna o persoana juridica care este constituita sau 
organizata in conformitate cu legile aplicabile pe teritoriul pMtului §i pe care un investitor al 
celeilalte parfi o define sau o controieaza in mod direct sau indirect;

parte necontestatari inseamna Canada, in cazul in care Uniunea Europeana sau un stat membru al 
Uniunii Europene este parStul, sau Uniunea Europeana, in cazul in care Canada este paratul;

parat inseamna Canada sau, in cazul Uniunii Europene, oricare dintre statele membre ale Uniunii 
Europene sau Uniunea Europeana in temeiul articolului 8.21;

persoana fizica inseamna:

1
(a) in cazul Canadei, o persoana fizica care este cetatean sau rezident permanent al Canadei; §i

randament inseamna toate sumele generate de o investifie sau o reinvestitie, inclusiv profit, 
redevenfe §i dobSnzi sau alte comisioane fi plat' in natura;
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ARTICOLUL 8.2vanzarea $i promovarea serviciilor de transport aerian inseamnS posibilitatea pentm 
transportatorul aerian Tn cauzS de a vinde 51 de a-§i promova liber serviciile de transport aerian, 
inclusiv toate aspectele legate de comercializare, cum ar fi studii de piajS, publicitate §i distributie, 
dar excluzSnd stabilirea preparilor serviciilor de transport aerian sau conditiile aplicabile;

Domeniul de aplicare

(1) Prezentul capitol se aplica unei mSsuri adoptate sau menjinute de 0 parte pe teritoriul propriu* 
referitoare la:nnanfare de cStre 0 terfS parte tnseamnS orice finantare asiguratS de 0 persoana fizica sau 

juridica care nu este parte la litigiu dar care incheie un acord cu una dintre pantile la litigiu in scopul 
de a fmanfa partial sau integral costul procedurilor fie sub forma unei donatii sau a unui grant, fie in 
schimbul unei remunerate a cSrei sumS este in functie de rezultatul litigiului.

(a) un investitor al celeilalte pSrti;

(b) 0 investifie reglementatS; §i

tribunal inseamnS instanta de arbitraj instituita in temeiul articolului 8.27;
(c) cu privire la articolul 8.5, orice investitii de pe teritoriul s3u.

reguli de arbitraj UNCITRAL inseamna regulile de arbitraj ale Comisiei Natiunilor Unite pentru 
dreptul comercial international; §i

reguli de transparenta UNCITRAL inseamna Regulile UNCITRAL privind transparenfa tn 
arbilrajul dintre investitor ?i stat ini/iat in baza tralatelor.

5 Pent™ 0 mai mare certitudine, obligatiile prevazute in prezentul capitol se aplica zonelor 
economice exclusive |i platformelor continentale, astfel cum sunt prevazute in Convenjia 
Natiunilor Unite asupra drepiului mdrii, incheiata la Montego Bay la 10 decembrie 1982:
(a) din Canada, in conformitate cu articolul 1.3 litera (a) (Domeniul geografic de aplicare); §i
(b) care intr§ sub incidenta aplic§rii Tratatului privind Uniunea Europeana ^i Tratatului 
privind functionarea Uniunii Europene, in conformitate cu articolul 1.3 litera (b) (Domeniul 
geografic de aplicare).
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(2) In ceea ce prive?te stabilirea sau achizitionarea unei investitii reglementate®, sectiunile B §i C 
nu se aplica unei masuri referitoare la:

(4) Cererile pot fi depuse de catre un investitor m temeiul prezentului capito! numai m 
conformitate cu articolul 8.18 §i cu respectarea procedurilor stabilite de altfel In secfiunea F. 
Cererile cu privire la o obligaiie prevazuta in secliunea B sunt excluse din domeniul de aplicare a 
sec|iunii F. Cererile in temeiul secjiunii C, cu privire la stabilirea sau achizitionarea unei investitii

k

reglementate, sunt excluse din domeniul de aplicare a seciiunii F. Sectiunea D se aplica numai 
pentru o investitie reglementata §i pentru un investitor In ceea ce prive§te investilia reglementata a 
acestuia.

(a) servicii aeriene sau servicii conexe In sprijinul serviciilor aeriene §i servicii fumizate prin 
mijloace de transport aeriene’, altele decat;

(i) serviciile de reparatii §i Intretinere a aeronavelor;

(ii) vanzarea ji comercializarea serviciilor de transport aerian; (5) Prezentul capitol nu aduce atingere drepturilor $i obligatiilor partilor In temeiul Acordului 
privind transportul aerian dintre Canada fi Comunitalea Europeana fi statele sale membre, 
Incheiat la Bruxelles la 17 decembrie 2009 §i la Ottawa la 18 decembrie 2009.(iii) serviciile privind sistemele informatizate de rezervare (SIR);

(iv) serviciile de asistenia la sol;

ARTICOLUL 8.3
(V) serviciile de exploatare a aeroporturilor; sau

Relatia cu alte capitole
(b) activitSfi desfa^urate In exercitarea autoritatii guvemamentale.

(1) Prezentul capitol nu se aplica masurilor adoptate sau mentiniite de catre o parte In cazul In 
care masurile se aplica investitorilor sau investitiilor acestora care intra sub incidenfa capitolului 
treisprezece (Servicii financiare).

(3) Pentru partea UE, sectiunile B §i C nu se aplica unei masuri In ceea ce prive§te serviciile 
audiO'vizuale. Pentru Canada, sectiunile B $i C nu se aplica unei masuri In ceea ce prive^te 
induslriile culturale.

(2) O cerinta a unei parti ca un prestator de servicii al celeilalte parti sa constitute o obligatiune 
sau 0 alta formi de garanfie financiara, ca o condifie pentru prestarea unui serviciu pe teritoriul sau, 
nu este suficienta pentru ca prezentul capitol sa se aplice masurilor adoptate sau meniinuie de catre 
partea respectiva cu privire la prestarea transfrontaliera a serviciului In cauza. Prezentul capitol se 
aplica masurilor adoptate sau mentinute de partea respectiva cu privire la obligatiunea sau garantia 
financiara constituita, In cazul In care o astfel de obligatiune sau garantie financiara este o investitie 
reglementata.

6 Pentru o mai mare certitudine, o parte poate mentine masuri cu privire la stabilirea sau 
achizitionarea unei investitii reglementate §i poate continua sa aplice aceste masuri investitiei 
reglementate dupa ce aceasta a fost stabilita sau achizitionata.
Serviciile respective includ serviciile prestate atunci cand o aeronava este utilizata pentru a 
desfa^ura activitati specializate In sectoare precum agricultura, constructii, fotografie, 
topografie, cartografie, silvicultura, observare ji patrulare sau publicitate, In cazul in care 
activitatea specializata este fumizata de catre persoana care este responsabila de exploatarea 
aeronavei. ^

7
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SECJIUNEA B participarea capitalului sirSin exprimat sub forma unei bmite procentuale maxima de 
participatie straina sau valoarea totals a investijiilor strSine individuale sau cumulate;

(iv)

Stabilirea investitiilor sau

nurnSrul total de persoane fizice care pot fi angajate intr-un anumit sector sau pe care le 
poate angaja o intreprindere ?i care sunt necesare §i direct legate de desfa^urarea unei 
aclivii§(i economice sub forma contingentelor numerice sau a unui test privind 
necesitfifile economice; sau

(V)

ARTICOLUL 8.4

Accesul pe piatS

(1) O parte nu adopts sau nu menjine, in ceea ce prive§te accesul pe piafS prin stabilirea de cStre 
un investitor al celeilalte pSrti, pe baza intregului sSu teritoriu sau pe baza teritoriului la nivel 
national, provincial, teritorial, regional sau local de guvemare, o mSsurS care:

restrange sau impune anumite tipuri de entitSti juridice sau de asocieri in participatie prin care 
0 intreprindere poate desfS^ura o activitate economics.

(b)

(2) Pentru o mai mare certitudine, urmStoarele dispozitii sunt in conformitate cu alineatul (1);
(a) impune limitari cu privire la:

0 mSsurS privind reglemenISrile referiloare la zonare ?! planificare urbanS, care afecteazS 
dezvoltarea sau utilizarea terenurilor sau o alts mSsurS similarS;

(a)

0) numSrul de intreprinderi care pot desfSfura o activitate economics specifics, sub formS 
de contingente numerice, monopoluri, prestatori exclusivi sau cerinta de efectuare a 
unui test privind necesitSfile economice; (b) o mSsura care impune separarea proprietatii asupra infrastructurii de proprietatea asupra 

produselor sau serviciilor fumizate prin intermediul infrastructurii respective, pentru a asigura 
o concurentS loialS, de exemplu, in domeniul energiei, al transporturilor ?i al 
telecomunicatiilor;

(ii) valoarea totals a tranzacfiilor sau a activelor sub forma contingentelor numerice sau a 
cerintei de efectuare a unui test privind necesitStile economice;

o mSsurS care restrictioneazS concentrarea proprietatii pentru a asigura o concurentS loialS;(c)(iii) numSrul total de operatiuni sau cantitatea totals a productiei exprimatS in unitati 
numerice determinate sub forma contingentelor numerice sau a cerintei de efectuare a 
unui test privind necesitStile economice*; (d) 0 mSsurS care vizeazS s5 asigure conservarea fi protejarea resurselor naturale ?! a mediului, 

inclusiv o limitare a disponibilitStii. a numSrului §i a domeniului de aplicare a concesiilor 
acordate, precum fi impunerea unui moratoriu sau a unei interdictii;

8 Alineatul (1) litera (a) punctele (i), (ii) fi (iii) nu se refers la mSsurile adoptate pe 
fabricarea unui produs agricol.
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a restrictiona vanzSrile pe teritoriul sSu pentru un produs sau serviciu produs sau fumizat ca 
urmare a investiliei, prin raponarea vanzfirilor la volumul sau la valoarea propriilor exporturi 
sau a ca?tigurilor din schimb valutar;

(e)(e) 0 masura care sa limiteze numarul autorizaiiilor acordate pe fondul constrangerilor tehnice
sau fizice, de exemplu, spectnil §i frecvenfele de telecomunicatii; sau

(f) 0 masura care impune ca un anumit proceni din acfionarii, proprietarii, asocia^ii sau directorii
unei intreprinderi sa fie califica|i sau sa practice o anumita profesie, cum ar fi avocaji sau 
contabili.

a transfera lehnologie, un proces de produclie sau alte cunoftinje care fac obiectul unui drept 
de proprietate catre o persoana fizica sau o intreprindere de pe teritoriul sau; sau

(0

a fumiza exclusiv de pe teritoriul partii un produs sau un serviciu prestat prin investijia tntr-o 
anumita piaja regionala sau mondiaia.

(g)
ARTICOLUL 8,5

O parte nu condilioneaza primirea sau primirea in continuare a unui avantaj, in legatura cu 
stabilirea, achizitionarea, extinderea, gestionarea, desfa§urarea sau exploatarea oricaror investipi de 
pe teritoriul sau, de respectarea oricareia dintre urmatoarele cerinie:

(2)Cerinte de performanja

(1) O parte nu impune sau nu aplica urmatoarele cerinje sau nu aplica un angajament sau o 
obligape m legatura cu stabilirea, achiziponarea, extinderea, desfa§urarea, exploatarea §i 
gestionarea oricaror investitii pe teritoriul sau pentru: de a atinge un anumit nivel sau procent de conpnut intern;(a)

de a achizipona, a utiliza sau a acorda o preferinta pentru o marfa produsa pe teritoriul sau sau 
de a achizipona o marft de laun producatorpe teritoriul sau;'

(b)(a) a exporta un anumit nivel sau procent al unei marfi sau al unui serviciu;

(b) a atinge un anumit nivel sau procent de conpnut intern;
de a raporta volumul sau valoarea importurilor la volumul sau valoarea exporturilor sau la 
valoarea fluxurilor de intrari de valuta straina aferente investipei respective; sau

(c)

(c) a cumpara, a utiliza sau a acorda o preferinta pentru o marfa produsa sau un serviciu prestat 
pe teritoriul sau sau pentru a achizipona o marfa sau un serviciu de la persoane fizice sau 
intreprinderi de pe teritoriul sau; de a restrictiona vanzarile pe teritoriul sau pentru un produs sau serviciu produs sau fumizat 

ca urmare a investifiei, prin raportarea v2nzarilor la volumul sau la valoarea propriilor 
exporturi sau a ca^tigurilor din schimb valutar.

(d)

(d) a raporta volumul sau valoarea importurilor la volumul sau valoarea exporturilor sau la 
valoarea fluxurilor de intrari de valuta strSinfi aferente investitiei respective;

i
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(3) AlineatuI (2) nu tmpiedica o parte sS condilioneze primirea sau primirea in continuare a unui 
avantaj, m legStura cu o investi^ie de pe teriloriul sSu, de respectarea unei cerinte de a localiza 
productia, de a presta un serviciu, de a forma sau de a angaja lucrdtori, de a construi sau de a 
extinde anumite instalajii sau de a desfSjura activitdti de cercetare §i dezvoltare pe teritoriul sSu.

SECTIUNEA C

Tratament nediscriminatoriu

ARTICOLUL 8.6(4) AlineatuI (1) litera (0 nu se aplic§In cazul in care cerinfa este impusd sau angajamentul sau 
obligatia este aplicata de cStre o instanffi, un tribunal administrativ sau o autoritate de concurentS 
pentru a remedia o incaicare a legislatiei m domeniul concurentei. Tratamentul national

(1) Fiecare parte acordS unui investitor al celeilalte pSiti ?i unei investilii reglementate un 
tratament nu mai pufin favorabil decSt cel acordat in situaiii similare propriilor investitori §i 
investitiilor acestora in ceea ce prive^te stabilirea, achizitia, extinderea, desfa?urarea, exploatarea, 
gestionarea, mentinerea, utilizarea, beneficierea de f i vSnzarea sau o alta forma de instrainare a 
investitiilor pe care le defin pe teritoriul sau.

(5) Dispoziliile de la:

alineatul (1) literele (a), (b) ji (c) §i alineatul 2 literele (a) §i (b) nu se aplica cerintelor de 
calificare pentru o marfa sau un serviciu In ceea ce prive§te participarea la promovarea 
exportului programele de ajutor extern;

(a)

(2) Tratamentul acordat de o parte In conformitate cu alineatul (1) Inseamna, cu privire la un 
guvem Canadian altul decSt la nivel federal, un tratament nu mai putin favorabil decat cel mai 
favorabil tratament acordat In situaiii similare de catre guvemul respectiv investitorilor din Canada 
pe teritoriul sSu §i investitiilor unor astfel de investitori.

(b) prezentul articol nu se aplica achizifiilor efectuate de o parte ale unei marfi sau ale unui 
serviciu achizifionat in scopuri guvemamentale |i nu In vederea revSnzarii sau a utilizSrii In 
fumizarea unei m§rfi sau a unui serviciu destinal vanzarii, indiferent daca achizifia respectiva 
este 0 „achizi|ie reglementata” In sensul articolului 19.2 (Obiectul §i domeniul de aplicare).

(3) Tratamentul acordat de o parte In conformitate cu alineatul (I) inseamnS, cu privire laun 
guvem al unui stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un stat membra al Uniunii Europene, un 
tratament nu mai putin favorabil decS.t cel mai favorabil tratament acordat tn situaiii similare de 
cStre guvemul respectiv investitorilor din UE pe teritoriul sSu §i investitiilor unor astfel de 
investitori.

(6) Pentru o mai mare certitudine, alineatul (2) literele (a) fi (b) nu se aplica cerintelor impuse de 
0 parte importatoare cu privire la continutul unei marfi necesare pentru a beneficia de tarife 
preferentiale sau de contingente preferentiale.

(7) Prezentul articol nu aduce atingere angajamentelor unei parti in cadrul Organizatiei Mondiale 
a Comertului.
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ARTICOLUL 8.7 (4) Pentru o mai mare cenitudine, ..tratamentul” la care se face referire laalineatele (1) §i (2) nu 
include procedurile de solutionare a litigiilor legate de investilii intre investitori |i stat prevSzute in 
alte tratate intemajtonale de investilii §i in alte acorduri comerciale. Obligajiile de fond din alte 
tratate intemafionale de investilii din alte acorduri comerciale nu constituie in sine „tratament” §i, 
prin urmare, nu pot conduce la o incaicare a prezentului articol, la lipsa mSsurilor adoptate sau 
mentinute de cStre o parte in conformitate cu obliga(iile respective.

Tratamentul pe baza clauzei naiiunii celei mai favorizate

(1) Fiecare parte acorda unui inveslitor al celeilalte pSrii ^i unei investi|ii reglementate un 
tratament nu mai pujin favorabil decat cel acordat in situatii similare investitorilor unei |ari ler^e §i 
investitiilor acestora in ceea ce prive?te stabilirea, achizitia, extinderea, desfSfurarea, exploatarea, 
gestionarea, menjinerea, utilizarea, beneficierea de vanzarea sau o aha forma de instrainare a 
investitiilor pe care le depn pe teritoriul sau. ARTICOLUL 8.8

(2) Pentru o mai mare certitudine, tratamentul acordat de o parte in temeiul alineatului (1) 
inseamna, cu privire la un guvem Canadian aitu! decat la nivel federal sau cu privire la un guvem al 
unui stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un slat membru al Uniunii Europene, tratamentul 
acordat in situatii similare de guvemul respectiv investitorilor de pe teritoriul sSu ?! investitiilor 
unor astfel de investitori apartinand unei tSri terte.

Membrii echipei de conducere §i consiliile de administratie

O parte nu impune obligafia ca o intreprindere de pe teritoriul sSu, care constituie, de asemenea, o 
investitie reglementatS, s3 numeasca in functii de conducere sau in consiliul de administratie 
persoane fizice de o anumita cetatenie.

(3) AlineatuI (1) nu se aplicS Iratamentului acordat de o parte care prevede recunoafterea, 
inclusiv printr-o intelegere sau un acord cu o tarS ler|a care recunoa§te acreditarea serviciilor de 
testare §i analizS §i a fumizorilor de astfel de servicii, acreditarea serviciilor de reparafie 51 
intretinere |i a fumizorilor de astfel de servicii, precum |i certificarea calificSrilor sau a rezultatelor 
sau a activitatii des^urale de serviciile acreditate §i fumizorii de servicii in cauzii.

1
SECTIUNEA D

1
Protectia investitiilor

ARTICOLUL 8.9

1Investilii mSsuri de reglementare

(1) in sensul prezentului capitol, pSrtile iti reafirmS dreptui de a reglementa pe teritoriile lor, 
pentra a atinge obiective politice legitime, cum ar fi protectia sSnStStii publice, a siguranfei, a 
mediului sau a moralei publice, protectia sociaia sau a consumatorilor sau promovarea fi protejarea 
diversitatii culturale.
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ARTICOLUL 8.10(2) Pentru o mai mare certitudine, simpiul fapt c§ o parte reglementeaza, inclusiv printr-o 
modificare a legislatiei sale, intr-un mod care afecteaza in mod negativ o investitie sau interfereazS 
cu a?teplSrile investitorului, inclusiv ajteptarile sale de profit, nu constituie o incaicare a unei 
obligatii in temeiul prezentei secjiuni.

Tratamentul investitorilor ?! al investifiilor reglementate

(1) Fiecare parte acordS pe teritoriul s§u investitiilor reglementate ale celeilalte parti §i 
investitorilor, in ceea ce prive^te investitiile reglementate ale acestora, un tratament cored §i 
echitabil, precum §i protecfie §i securitate depline, in conformitate cu alineatele (2)-(7).

(3) Pentru o mai mare certitudine, decizia unei parfi de a emite, reinnoi sau mentine o subventie:

(a) in absenla oricarui angajament specific in temeiul legii sau a unui contract de a emite, reinnoi 
sau mentine subventia respectiva; sau (2) O parte incalca obligatia de tratament corect ?i echitabil la care se face referire laalineatul (1) 

in cazul in care o masura sau o serie de masuri constituie:

(b) in conformitate cu eventualele conditii sau termeni asociaji emiterii, reinnoirii sau mentinerii 
subven{iei; (a) denegarea de justitie in cadrul procedurilor penale, civile sau administrative;

(b) incSIcarea fundamentals a dreptului la un proces echitabil, inclusiv o incSlcare fundamentals a 
transparentei, in cadrul procedurilor judiciare §i administrative;

nu constituie o incSlcare a dispozitiilor prezentei sectiuni.

(4) Pentru o mai mare certitudine, nimic in aceastS sectiune nu va fi interpretat ca impiedicSnd o 
parte de la intreraperea acordSrii unei subventii® sau solicitand rambursarea acesteia in cazul in care 
masura este necesarS pentru a se conforma obligatiilor intemafionale intre pSrti sau a fost dispusS de 
cStre 0 instants competenta, tribunal administrativ sau de altS autoritate competentS*®, sau ca 
reprezentand o obligatie a unei pSrti de a compensa investitorul.

(c) arbilraritate manifests;

(d) discriminare specifics pe motive vSdit abuzive, cum ar fi sexul, rasa sau credinfa religioasS;

tratamentul abuziv al investitorilor, cum ar fi constrangere, violentS ?i hSrtuire; sau(e)

0 incSlcare a oricSror elemente suplimentare ale obligatiei de a asigura un tratament corect §i 
echitabil, asumatS de parfi in conformitate cu alineatul (3) din prezentul articol.

(f)

’ in cazul Uniunii Europene, „subventie” include „ajutor de stat”, astfe! cum este definit in 
dreptui Uniunii.
in cazul Uniunii Europene, „auloritate competenta” este Comisia Europeans, in conformitate 
cu articolul 108 din Tratatul privind funcfionarea Uniunii Europene.
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(3) Periodic sau la cererea unei parti, parple revizuiesc coniinutul obligatiei de a asigura un 
tratament corect §i echitabil. Comitetul peniru servicii §i investitii, instituit in temeiul anicolului 
26.2 alineatui (1) litera (b) (Comitete specializate), poate sS elaboreze recomandari in acest sens ?! 
sa le inainteze Comitetului mixt CETA in vederea luarii unei decizii.

ARTICOLUL8.il

Compensarea pierderilor

In pofida anicolului 8.15 alineatui (5) litera (b), fiecare pane acorda investitorilor celeilalte parfi. 
ale caror investitii reglementate sufera pierderi cauzate de un conflict armat, un conflict civil, o 
stare de urgenta sau dezasire naturale pe teritoriul sau, un tratament nu mai pufin favorabil decat cel 
acordat propriilor investitori sau investitorilor unei t^ri terte, oricare dintre acestea este mai 
favorabil pentru investitorul in cauza, in ceea ce prive§te restituirea, despagubirea, compensarea sau 
0 alia masura reparatorie.

(4) Atunci cand se aplica obligatia de a asigura un tratament corect §i echitabil de mai sus, 
tribunalul poate lua in considerate daca o parte a adresat o solicitare specifica unui investitor de a 
induce o investitie reglementata, care a creat o incredere legitima §i pe care investitorul s-a bazat in 
luarea deciziei de a efectua sau de a mentine investitia reglementata, dar pe care partea §i-a retras-o 
ulterior.

(5) Pentru o mai mare certimdine, „protectia ?! securitatea depline” se refers la obligatiile partii 
referitoare la securitatea fizicS a investitorilor §i a investifiilor reglementate. ARTICOLUL 8.12

(6) Pentru o mai mare certitudine, o incSlcare a unei alte dispozi^ii a prezentului acord sau a unui 
acord intemafionai separat nu constitute o incSlcare a prezentului articol.

Exproprierea

(1) O parte nu nationalizeaza sau nu expropriazS o investi|ie reglementata fie direct, fie indirect 
prin intermediul unor masuri cu efect echivalent nationalizarii sau exproprierii („expropriere”), cu 
exceptia;

(7) Pentru o mai mare certitudine, faptui ca o masurS incalcS dreptul intern nu constituie in sine, o 
incaicare a prezentului articol. Pentru a constata dacS mSsura incaica prezentul articol, tribunalul 
trebuie sS ia in considerate dacS o parte nu a actionat in mod inconsecvent cu obligatiile prevazute 
la alineatui (1).

1

(a) celor care deservesc un scop public.

(b) celor in temeiul unei proceduri de drept;

(c) celor efectuate in mod nediscriminatoriu; §i

(d) celor efectuate in schimbul piaiii unei compensatii prompte, adecvate §i efective.

EU/CA/ro 98EU/CA/ro 97



Pentni o mai mare certitudine, prezentul alineat se interpreteazS in conformitate cu anexa 8-A. ARTICOLUL 8.13

(2) Compensafia menfionata la alineatu! (1) se ridica la valoareade piaja justaa investitiei la 
momentul imediat anterior celui in care exproprierea sau anunfarea exproprierii au fost facute 
publice, oricare dintre acestea este mai recenta. Criteriile de evaluare includ valoarea bazata pe 
continuitatea activitaiii, valoarea activelor, inclusiv valoarea fiscaia deciarata a activelor corporale, 
precum ?i alte criterii, dupa caz, pentni determinarea valorii de piaja juste.

Transferuri

(1) Fiecare parte permite toate transferurile referitoare la o investitie reglementata, care urmeazS 
sa fie efectuate f3ra restriciii sau intarziere §i intr-o moneda liber conveitibiia. Aceste transferuri 
includ:

(3) Compensa|ia include, de asemenea, dobanda la o rata comerciaia normaia de la data 
exproprierii pani la data efectuarii piajii §i, in vederea asigurarii eficacilalii pentni investitor, este 
platita §i devine transferabiia, fara Tntarziere, in iara desemnata de investitor |i in moneda tarii a 
carei nationalitate o dejine investitorul sau in orice valuta liber convertibiia acceptata de investitor.

(a) aporturi de capital, cum ar fi fondurile principale §i suplimentare pentru menjinerea, 
dezvoltarea sau majorarea investitiei;

(b) profituri, dividende, dobanzi, ca§tiguri de capital, pia|i de redevenje, taxe de administrate, 
asistenja tehnica §1 alte taxe sau alte forme de venituri sau sume provenite din investitia 
reglementata;(4) Investitorul afectat are dreptul, in temeiul legislafiei parjii expropriante, la o examinare 

prompta a preteniiei sale §i a evaluarii investitiei sale, de catre o autoritate Judiciara sau o alta 
autoritate independenta a partii respective, in conformitate cu principiile prevazute la prezentul 
articol.

(c) venituri din vanzarea sau lichidarea integraia sau a unei parfi a investitiei reglementate;

(d) piati efectuate in cadrul unui contract incheiat de catre investitor sau al investitiei 
reglementate, inclusiv platile efectuate in temeiul unui acord de imprumut;(5) Prezentul articol nu se aplica eliberarii de licente obligatorii acordate in legatura cu drepturile 

de proprietate intelectuala, in masura in care o astfe! de eliberare este compatibiia cu Acordul 
TRIPS. (e) platile efectuate in temeiul articolelor 8.11 §i8.12;

(6) Pentru o mai mare certitudine, revocarea, limitarea sau crearea drepturilor de proprietate 
intelectuala, in cazul in care masurile respective sunt compatibile cu Acordul TRIPS fi capitolul 
douazeci (Proprietate intelectuala), nu constitute expropriere. Pe de alta parte, o decizie conform 
careia masurile respective sunt incompatible cu Acordul TRIPS sau capitolul douazeci (Proprietate 
intelectuala) nujustifica o expropriere.

(f) caftigurile f i alte remuneratii ale personalului strain care lucreaza in legatura cu o investiiie; §i
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ARTICOLUL8.14(g) plSfile de despagubire, m temeiul unei sentin{e pronuntate m confonnitate cu sectiunea F.

Subrogarea(2) O parte nu solicits propriilor investitori sa transfere sau nu i§i sancfioneazS investitorii pentru 
faptul ca nu au transferal venitul, ca^tigurile, profitul sau alte sume provenite din sau care pot fi 
atribuite investitiilor pe leritoriul celeilalte par(i. in cazul in care o parte sau o agenfie a unei pSrti efectueazJ o plats In cadrul unei indemnizatii, al 

unei garanjii sau al unui contract de asigurare, pe care le-a Incheiai In ceea ce prive^te o investilie 
realizatS de cStre unul dintre investitorii sai pe teritoriul celeilalte pSrti, cealaltS parte recunoa§ie 
faptul cS pSrtii sau agenjiei acesteia li revin, In orice situafie, acelea§i drepturi ca cele ale 
investitorului In ceea ce prive§te investilia. Drepturile respective pot fi exercitate de parte sau de o 
agentie a pSrtii sau de investitor, In cazul In care partea sau o agentie a partii autorizeazS acest lucru.

(3) Nicio dispozilie din prezeniul ariicol nu se interpreteazS ca interzicand unei par^i sS aplice, In 
mod echitabil §i nediscriminatoriu §i nu Intr-un mod care ar constitui o restrictie disimulatS privind 
transferurile, propriile legi referitoare la:

(a) faliment, insolvabilitate sau protejarea drepturilor creditorilor;

SECTIUNEA E(b) emiterea, tranzacfionarea sau comercializarea de titluri de valoare;

Rezerve exceptii(c) infractiuni sau acte cu caracter penal;

(d) raportarea financiara sau Inregistrarea contabilS a transferurilor atunci cSnd acest lucru este 
necesar pentru a veni In sprijinul autoritSiilor de aplicare a legii sau al autoritStilor de 
reglementare financiarS; 51

ARTICOLUL 8.15

Rezerve ?i exceptii

(e) punerealn aplicare a hotSrarilor In cadrul procedurilor judecStorejti.
(1) Articolele 8.4-8.8 nu se aplicS:

(a) unei mSsuri neconforme existence care este menfinutS de o parte la nivelul:

(i) Uniunii Europene, astfel cum este prevSzut In Hsta sa din anexa I;
!

1
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(4) in ceea ce prive§te drepturile de proprietate intelectuaia, o parte poate acorda o derogare de la 
articotul 8.5 alineatul (1) litera(f). articolul 8.6 §i articolul 8.7, dacS este permis de Acordul TRIPS, 
inclusiv orice modificare a Acordului TRIPS in vigoare pentru ambele parji, §i derogJri de la 
Acordul TRIPS adoptate in confonnitate cu articolul IX din Acordul OMC.

(ii) unui guvem national, astfel cum este prevazut de partea in cauzS in lista sa din anexa I;

(iii) unui guvem provincial, teritorial sau regional, astfel cum este prevazut de partea in 
cauza in lista sa din anexa I; sau

(iv) unei administratii locale; (5) Articolele 8.4, 8.6, 8.7 §i 8.8 nu se aplica:

(b) continuarii sau reinnoirii imediate a unei masuri neconforme mentionate la litera (a); sau achizitiilor efectuate de o parte ale unei marfi sau ale unui serviciu achizifionat in scopuri 
guvemamentale ?i nu in vederea revanzarii sau a utilizarii in fumizarea unei marfi sau a unui 
serviciu destinat vanzarii, indiferent daca achizitia respectiva este o „achizitie reglementata” 
in sensul articolului 19.2 (Obiectul §i domeniul de aplicare). sau

(a)

(c) unei modificari a unei masuri neconforme mentionate la litera (a), in cazul in care modificarea 
nu reduce conformitatea masurii, in forma existenta imediat inainte de modificare, in 
conformitate cu articolele 8.4-8.8.

(b) subventiilor sau sprijinului guvemamental pentru comertul cu servicii fumizat de o parte.
(2) Articolele 8.4-8.8 nu se aplica unei masuri pe care o parte o adopta sau o meniine cu privire la 
un sector, un subsector sau o activitate, astfel cum este prevazut in lista sa din anexa 11.

ARTICOLUL 8.16

(3) Faraa aduce atingere articolelor 8.10?i 8.12, o parte nu adopt! o mdsur! sau o serie de masuri 
ulterioare datei de intrare in vigoare a prezentului acord care face obiectul listei proprii din anexa II 
§i care impune, in mod direct sau indirect, unui investitor al celeilalte parti, pe motiv de ceiatenie, sa 
vanda sau s! Instraineze in alt mod o investitie existenta la momentul in care masura sau seria de 
masuri intr! in vigoare.

Refuzul acordarii de avantaje

O parte poate refuza acordarea beneficiilor prevazute in prezentul capitol unui investitor al celeilalte 
parti, care este o intreprindere a partii respective. §i invesiitiilor apartinSnd investitorului in cauz!, 
in cazul in care;

(a) un investitor al unei tari terte detine sau controleaza intreprinderea; §i
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(b) partea care refuzS acordarea de beneficii adopts sau mentine o mSsurS in ceea ce prive§te fara 
terja care:

SECTIUNEA F

Procedurile de soluiionare a litigiilor legate de investitii tntre investitori state

(i) vizeaza menjinerea pScii ?i securitStii intemationale;

(ii) inierzice tranzactiile cu mtreprinderea sau ar ft incSlcatS sau eludatS in cazul in care 
beneficiile prezentului capitol ar fi acordate intreprinderii sau investiliilor acesteia. ARTICOLUL 8.18

Domeniul de aplicare

ARTICOLUL 8.17
(1) FSrS a aduce atingere drepturilor fi obligatiilor partilor prevSzute in capitolul douSzeci fi nouS 
(Soluiionarea litigiilor), un investitor al unei parti poate introduce o cerere de arbitraj, in temeiul 
prezentei secliuni, pentru solufionarea incSlcSrii unei obligatii de catre cealalla parte in temeiul:

Cerinje de forms

In pofida articolelor 8.6 f i 8.7, o parte poate solicita unui investitor al celeilalte pSifi sau cu privire 
la investifia vizatS a acestuia sS fumizeze informatii de rutinS in ceea ce privefte investitia 
respectiva, exclusiv in scopuri informative sau statistice, cu condifia ca solicitSrile s3 fie rezonabile 
fi sS nu fie exagerat de complicate. Partea protejeazS informatiile confidentiale sau protejate 
impotriva oricarei divulgSri care ar aduce prejudicii pozifiei competitive a investitorului sau 
investifiei reglementate. Prezentul alineat nu TmpiedicS o parte sS obtinS sau sS dezvSluie in alt mod 
informatii legate de aplicarea echitabilS fi cu bunS credinfS a propriilor legi.

(a) sectiunii C, in ceea ce privefte extinderea, desfSfurarea, exploatarea, gestionarea, mentinerea, 
utilizarea, beneficierea de fi vSnzarea sau instrSinarea investitiei reglementate sau

(b) sectiunii D,

in cazul in care investitorul sustine c3 a suferit pierderi sau daune ca urmare a presupusei incSlcari.

(2) Cererilein temeiul alineatului (1) litera (a) cu privire la extinderea unei investitii reglementate 
pot fi depuse numai in cazul in care mSsura se refers la operatiunile comerciale existente ale unei 
investitii reglementate fi, prin urmare, investitorul a suportat pierderi sau daune in ceea ce privefte 
investifia reglementatS.
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(c) capiiala statuiui membru al Uniunii Europene, in cazul in care masurile contestate sunt 
exclusiv masuri adoptate de statul membru respectiv.

(3) Pentru o mai mare certitudine, un investitor nu poate prezenta o cerere in temeiul prezenlei 
sec?iuni daca investitia a fost efectualS prin falsificare, ascundere, coruptie sau comportament 
fraudulos care constituie un abuz de procedure.

(3) PSitile in litigiu pot organiza consultari prin intermediul unei conferinte video sau alte 
mijloace dupa caz, cum ar fi in cazul in care investitorul este o intreprindere mica sau mijiocie.(4) O cerere de restructurare a datoriilor emisa de o parte poate fi prezentata spre arbitraj tn 

temeiul prezentei secjiuni in conformitate cu anexa 8-B.
(4) Investitorul va prezenta celeilalte par{i o cerere de consultari care coniine:

(5) Tribunalul constituit in temeiul prezenlei secfiuni nu ia hotarari cu privire la cererile care nu 
intra in domeniul de aplicare a prezentului articol. numete §i adresa investitorului ?i, in cazul in care cererea este depusa in numele unei 

intreprinderi stabilite pe plan local, numele, adresa §i locul de constituire a intreprinderii 
stabilite pe plan local;

(a)

ARTICOLUL 8.19
in cazul in care exista mai mult de un investitor, numele fi adresa fiecarui investitor fi, in 
cazul in care exista mai mult de o intreprindere stabilita pe plan local, numele, adresa fi locul 
de constituire a fiecarei intreprinderi stabilite pe plan local;

(b)
Consultari

(I) in masura in care este posibil, un litigiu este solujionat pe caie amiabiia. O astfel de 
solujionare poate ft convenita in orice moment, inclusiv dupa depunerea cererii in conformitate cu 
articolul 8.23. Daca parfile la litigiu nu convin o perioada mai lunga, vor avea loc consultari in 
termen de 60 de zile de la data depunerii cererii de consultari in conformitate cu alineatul (4).

dispozitiile prezentului acord care se presupune ca au fost incaicate;(c)

temeiul juridic fi factual al cererii, inclusiv masurile in cauza; fi(d)

masura solicitata fi valoarea estimata a daunelor pretinse.(2) Daca parjile la litigiu nu convin altfel, locul de consultare este: (e)

Cererea de consultari contine elemente de proba care stabilesc faptui ca investitorul este un 
investitor al celeilalte par(i fi ca acesta define sau controleaza investifia, inclusiv, daca este cazul, ca 
acesta define sau controleaza intreprinderea stabilita pe plan local in numele careia este depusa

(a) Ottawa, in cazul in care masurile contestate sunt masuri puse in aplicare de Canada;

(b) Bruxelles, in cazul in care masurile contestate includ o masura pusa in aplicare de Uniunea 
Europeana; sau cererea.
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(5) Cerinjele privind cererea de consultare prevazute la alineatul (4) sunt indeplinite cu o 
specificitate suficienta pentru a permite paratului sS procedeze in mod eficient la consultari sau sa 
i^i pregateasca apararea.

ARTICOLUL 8.20

Mediere

(1) Par^ile la litigiu pot conveni. In orice moment, sa recurga la mediere.(6) O cerere de consultari trebuie depusa m termen de:

(2) Recurgerea la mediere nu aduce atingere pozitiei juridice sau drepturilor oricarei parfi in 
conformitate cu prezentul capitol ?i esie reglementata de normele convenite de parjile la litigiu, 
inclusiv, daca exista, normele de mediere adoplate de Comitetul pentru servicii §i investitii in 
temeiul articolului 8.44 alineatul (3) litera (c).

trei ani de la data la care investitorul sau, dupa caz, intreprinderea stabilita pe plan local a aflat 
sau ar fi trebuit sa afle despre presupusa incaicare §i despre faptul ca investitorul sau, dupa 
caz, intreprinderea stabilita pe plan local a suportat astfel pterderi sau daune; sau

(a)

(b) la doi ani dupa ce investitorul sau, dupa caz, intreprinderea stabilita pe plan local inceteaza 
revendicarea unor drepturi sau o actiune in fata unui tribunal sau a unei instan|e in 
conformitate cu legislafia unei parji, sau la incheierea procedurilor judiciare §i in orice caz, nu 
mai tarziu de 10 ani de la data la care investitorul sau, dupa caz, intreprinderea stabilita pe 
plan local, a aflat sau ar fi trebuie sa afle pentru prima data despre presupusa incaicare 
despre faptul ca investitorul a suportat astfel pierderi sau daune.

(3) Mediatorul este numit prin acordul partilor la litigiu. Partile la litigiu pot solicita de asemenea 
ca numirea mediatorului sa fie efectuata de catre secretarul general al ICSID.

(4) partile la litigiu depun eforturi pentru a solutiona litigiul in termen de 60 de rile de la numirea 
mediatorului.

(5) in cazul in care parfile la litigiu sunt de acord sa recurga la mediere, articolul 8.19 alineatele
(6) §i (8) nu se aplica de la data la care partile la litigiu au convenit sa recurga la mediere pana la 
data la care oricare dintre partile la litigiu decide sa incheie procedura de mediere. Decizia uneia 
dintre partile la litigiu de a incheia procedura de mediere este transmisa prin intermediul unei 
comunicari in scris mediatorului $i celeilalte parti la litigiu.

(7) O cerere de consultari privind o presupusa incaicare de catre Uniunea Europeana sau de un 
stat membru al Uniunii Europene se trimite Uniunii Europene.

(8) In cazul in care investitorul nu a introdus o cerere in temeiul articolului 8.23 in termen de 18 
luni de la prezentarea cererii de consultari, se considera ca Investitorul ji-a retras cererea de 
consultari §i, daca este cazul, notlficarea sa solicitand stabilirea pSratului §i nu poate prezenta o 
cerere in temeiul prezentei sectiuni cu privire la aceleaji masuri. Termenul poate fi extins cu 
acordul partilor la litigiu.
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(5) Investitorul poate depune o cerere In conformitate cu articolul 8.23 pe baza hotaririi luate In 
lemeiul alineatului (3) §i, in cazul In care o astfel de hotarare nu a fost comunicatS investitoralui, pe 
baza aplicarii alineatului (4).

ARTICOLUL 8.21

Stabilirea parStului pentru litigiile cu 
Uniunea Europeans sau statele sale membre

(6) in cazul In care Uniunea Europeans sau un stat membru al Uniunii Europene este paratul, In 
temeiul alineatului (3) sau a! alineatului (4), nici Uniunea Europeans, nici statul membru al Uniunii 
Europene nu pot sS afirme inadmisibilitatea cererii, lipsa de competenfS a tribunalului sau sS se 
opuna in alt mod cererii sau hotSrSrii pe motiv cS paratul nu a fost stabilit in mod corespunzStor In 
temeiul alineatului (3) sau identificat In mod corespunzStor pe baza aplicSrii alineatului (4).

(1) in cazul In care Htigiul nu poate fi solutionat In termen de 90 de zile de la data depunerii 
cererii de consultSri, cererea se refers la o presupusS incSlcare a prezentului acord de catre Uniunea 
Europeans sau un stat membru al Uniunii Europene §i investitorul intentioneazS sS depunS o cerere 
de arbitraj In temeiul articolului 8.23, investitorul transmite Uniunii Europene o comunicare prin 
care solicits stabilirea pSrStului.

(7) Tribunalul este obligat de hotSrarea lualSIn temeiul alineatului (3) §i, in cazul In care o astfel 
de hotSrare nu a fost comunicatS investilorului, de aplicarea alineatului (4).(2) Comunicarea la alineatul (1) identifies mSsurile cu privire la care investitorul intentioneazS sS 

depunS o cerere.

ARTICOLUL 8.22(3) DupS ce a luai o decizie, Uniunea Europeans informeaza investitorul cu privire la identitatea 
paratului, §i anume Uniunea Europeans sau un stat membru al Uniunii Europene.

Cerinie procedurale ?i de altS naturS pentru depunerea unei cereri catre Tribunal

(4) in cazul In care investitorul nu a fost informat cu privire la hotSrarea luata in termen de 50 de 
zile de la transmiterea notificSrii prin care a solicitat stabilirea paratului: (1) Un investitor poate introduce o cerere In temeiul articolului 8.23 numai In cazul In care 

investitorul:
(a) dacS mSsurile identificate In notificare sunt exclusiv mSsuri ale unui stat membru al Uniunii 

Europene, statul membru In cauza este pSrStul; transmite paratului, odatS cu prezentarea unei cereri, acordul sSu cu privire la solujionarea 
litigiului de cStre Tribunal, In conformitate cu procedurile stabilite In prezenta seejiune;

(a)

(b) dacS mSsurile identificate In notificare includ mSsuri ale Uniunii Europene, Uniunea 
Europeans este paratul. permite trecerea unui interval de cel pufin 180 de zile de la data prezentSrii cererii de 

consultSri ji, dacS este cazul, a unui interval de cel pufin 90 de zile de la data depunerii 
notificSrii prin care solicits stabilirea paratului;

(b)
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' (4) La cererea pMltului, tribunalul i§i declinS competenfa in cazul In care investitorul sau, dupa 
caz, intreprinderea stability pe plan local nu indepline^te oricare dintre cerinjele prevazute la 
alineatele (1) 51 (2).

(c) a indeplinit cerinfele notificarii prin care se solicita stabilirea paratului;

I
(d) a indeplinit ceriniele referitoare la cererea de consuUari;

\
(5) Renunfarea previzuta la alineatul (1) litera (g) sau la alinealul (2), dupa caz, tnceteaza sa se 
aplice:

(e) nu identifica o masura in cererea sa care nu a fost identificata in cererea sa de consultari;

(f) retrage sau intrerupe orice procedura existenta in fap unui tribunal sau a unei instanje in 
temeiul dreptului intern sau international, cu privire la 0 masura presupusa a constitui 0 
incaicare menfionata in cererea sa; 51

i

(a) in cazul in care tribunalul respinge cererea pe fondul neindeplinirii cerintelor de la alineatul 
(1) sau (2) sau din orice alte motive procedurale sau jurisdictionale;

(b) in cazul in care tribunalul respinge cererea in temeiul articolului 8.32 sau al articolului 8.33;(g) renunia la dreptui de a prezenta orice cerere sau de a inifia orice aciiune in fata unui tribunal 
sau a unei instanie in temeiul dreptului intern sau international, cu privire la 0 masura 
presupusa a constitui o incaicare mentionata in cererea sa.

sau
I

(c) in cazul in care investitorul i§i retrage cererea, in conformitate cu normele aplicabile in 
temeiul articolului 8.23 alineatul (2), in termen de 12 luni de la constituirea formarii 
tiibunalului.

(2) In cazul in care cererea depusa in temeiul articolului 8.23 vizeaza pierderea sau daunele 
suferite de o intreprindere stabilita pe plan local sau un interes intr-o intreprindere stabilita pe plan 
local, pe care investitorul 0 detine sau 0 controleaza in mod direct sau indirect, cerintele de la 
alineatul (1) litera (f) §i (g) se aplica atat investitorului cat §i intreprinderii stabilite pe plan local.

ARTICOLUL 8.23

(3) Cerinfele de la alineatul (1) literele (f) §i (g) alineatul (2) nu se aplica in ceea ce prive$te 0 
intreprindere stabilita ,pe plan local in cazul in care parttul sau statul gazda al investitorului a privat 
investitorul de controlul asupra intreprinderii stabilite pe plan local sau a impiedicat altfel 
intreprinderea stabilita pe plan local sa indeplineasca cerintele respective.

Iniroducerea unei cereri catre Tribunal

(1) in cazul in care un litigiu nu a fost solufionat prin consultari, poate fi introdusa o cerere in 
temeiul prezentei sectiuni de;

(a) un investitor al unei parfi in nume propriu; sau

un investitor al unci parfi, in numele unei intreprinderi stabilite pe plan local pe care o detine 
sau 0 controleaza in mod direct sau indirect.

(b)
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(6) Regulile de arbitraj aplicabile in temeiul alineatului (2), care sunt m vigoare la data 
introducerii cererii sau cererilor catre instanja in temeiul prezentei secfiuni, sub rezerva regulilor 
specifice prevazute in prezenta seciiune §i completate de regulile adoptate in conformitate cu 
articolul 8.44 alineatul (3) litera (b).

(2) O cerere poate fi depusa in conformitate cu urmatoarele reguli:

(a) Conventia ICSID §i Regulamentu! de procedura pentru arbitraj;

(b) Regulile privind instrumentul suplimentar ICSID in cazul in care nu se aplica conditiile de 
procedura prevazute la lilera (a); (7) O cerere de arbitraj este introdusa pentru solufionarea litigiului in temeiul prezentei secjiuni 

atunci cSnd:

(c) Regulile de arbitraj UNCITRAL; sau
cererea de arbitraj in temeiul articolului 36 alineatul (1) din Conventia ICSID este primita de 
secretarul general al ICSID;

(a)
(d) orice alte reguli privind acordul parjilor la litigiu.

(3) in cazul in care investitorul propune reguli in conformitate cu punctul 2 litera (d), paratui 
trebuie sa raspunda in termen de 20 de zile de la primirea propunerii. In cazul in care par{ile la 
litigiu nu au convenit asupra unor astfel de reguli in termen de 30 de zile de la primire, investitorul 
poate introduce o cerere in conformitate cu regulile de aibitraj stabilite la alineatul (2) literele (a), 
(b) sau (c).

(b) cererea de arbitraj in temeiul articolului 2 din anexa C la Regulamentul privind mecanismul 
suplimentar al ICSID este primita de secretariatui ICSID;

(c) notiFicarea in temeiul articolului 3 din regulile de arbitraj UNCITRAL este primita de parat;
sau

(4) Pentru o mai mare certitudine, cererea introdusa in temeiul alineatului (1) litera (b) trebuie sa 
indeplineasca cerintele prevazute la articolul 25 alineatul (1) din Convenjia ICSID,

(d) cererea sau notificarea de ini{iere a procedurilor de arbitraj este primita de parSt, in 
conformitate cu regulile de arbitraj convenite in temeiul alineatului (2) litera (d).

(5) In momentui introducerii cererii. investitorul poate propune ca cererea sa fie instrumentata de 
un singur membru al Tribunalului. Paratui analizeaza cu atenjic solicitarea, in special in cazul in 
care investitorul este o intreprindere mica sau mijlocie sau compensatia ori despagubirea pretinsa 
este relativ scazuta.

(8) Fiecare parte trimite celeilalte parji o notificare privind locul de transmitere a notificarilor §i a 
alter documente de catre investitori in temeiul prezentei sectiuni. Fiecare parte se asiguri ca 
informatiile respective sunt disponibile public.

EU/CA/ro 116EU/CA/ro 115



ARTICOLUL 8.24 (2) Consimtamantul tn temeiul alineatului (1) §i depunerea unei cereri de arbitraj la tribunal in 
temeiul prezentei secjiuni mdeplinesc cerintele prev5zute la:

Proceduri in temeiul altui acord international

(a) articolul 25 din Conventia ICSID §i sectiunea C capitolul 11 din Regulamentul privind 
mecanismul suplimentar al ICSID In ceea ce privejte acordul sens al partilor la litigiu; 
precum §i

In cazul In care o cerere este introdusS In temeiul prezentei secliuni §i al unui alt acord international
?i:

(a) exists un potential de suprapunere a compensatiilor; sau (b) articolul n din Conventia de la New York, pentru un acord In scris.

(b) cealaltS cerere intemafionala ar putea avea un impact semnificativ asupra solutionSrii cererii 
introduse In temeiul prezentei sectiuni,

ARTICOLUL 8.26

Finantare de cStre o tertS parte
de IndatS ce este posibil dupa audierea pSrtilor la litigiu, tribunalul suspends judecata sau se asigura 
In alt mod ca actiunea introdusS In temeiul altui acord international este luata In considerare In 
hotSrarea, ordinui sau sentinta sa.

(1) In cazul in care exists o finantare de catre o terlS parte, partea la litigiu care beneficiazS de 
finantare comunica celeilalte pSrti In litigiu §i Tribunalului numele §i adresa fmantalonilui parte 
tertS.

ARTICOLUL 8.25 (2) Comunicarea se face la momentui depunerii unei cereri, sau, In cazul in care acordul de 
finantare este Incheiat sau In cazul Tn care donatia sau subventia este acordata dupS depunerea unei 
cereri, fSrS Intarziere, de IndatS ce acordul este Incheiat sau imediat dupS acordarea donatiei sau 
subventiei.

Acordul cu privire la solutionarea litigiului de cStre tribunal

{1) Paratul I§i dS acordul sSu cu privire la solutionarea litigiului de cSlre Tribunal, in conformitate 
cu procedurile stabilite In prezenta sectiune;

ARTICOLUL 8.27

Constituirea tribunalului

(1) Tribunalul instituit In temeiul prezentei sectiuni se pronunfS cu privire lacererile depuse In 
temeiul articolului 8.23.
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(2) ComitctuI mixt CETA numc^c cincisprezccc membri ai tribunatului, la data intiSrii tn vigoare 
a prezentului acord. Un numSrde cinci membri ai tribunalului trcbuie s& fie rcsonisanti ai unui stat 
membni al Uniunii Europenc, cinci membri trcbuie sS fie rcsonisan|i ai Canadei" iar cinci membri 
trebuie sfl fie resortisan|i ai tSrilor ter(e.

(6) Tribunalul judedi cazurile fn diviziuni formate din trei membri ai Tribunalului. dintre care 
unul trcbuie sS fic resortisant al unui stat mcmbru al Uniunii Europenc. unul icsortisant al Canadei 
$i unul resortisant al unei (Sri terfe. Diviziunea este prezidatfi de membrul Tribunalului care este 
resortisant al unei (Hri tcrtc.

(7) !n termen de 90 de zile de la prezentaica unei cereri tn temeiul anicolului 8.23. pre$cdintele 
Tribunalului nume§te membrii Tribunalului care compun diviziunea tnsfircinatS sfl instrumenteze 
cazul dupS un sistem de rotatie, pentru a garanta efi alcHiuirea diviziunii este aleatorie $i 
imprevizibilfi, oferind tn acela$i timp $anse egale tuluror membrilor Tribunalului de a-$i cxcrcita 
mandatul.

(3) ComitetuI mixt CETA poate decide sporirea sau reducerea nurnSrului de membri ai 
tribunalului cu un multiplu de trei. Numiri suplimentare trebuie sS fie f^cule pe aceca^i bazfl 
prevAzutS la alineatul (2).

(4) Membrii Tribunalului trebuie sS posede calinclirile ncccsarc tn (Arile lor respective pentru 
exercitarea functiilorjudiciare, sau sA fic juri$ti de compctcn|A rccunoscutS. Ace$lia posedS o 
expertizA confirmatfi tn drept public international. Este de dorit ca ace;tia sfl de{infi competente tn 
special tn dreptui international tn matcric dc investi|ii, tn dreptul comercial international $i tn 
solu|ionaiea litigiilor care decurg din investitii intemationalc sau din acordurile comercialc 
intcmationalc.

(8) l^^edintelc $i viccpre$edintele tribunalului sunt responsabili cu aspectele organizatorice $1 
sunt numiti pentru un mandat de doi ani prin tmgere la sorti dintre membrii tribunalului care sunt 
cetAteni din tfiri terte. Acc^tia t$i cxercitfi functiile pe bazA de rotatie $i sunt lra$i la sor|i de cAtre 
Pre$cdintele Comitctului mixt CETA. Viccpre$edintele tl tnIocuie$tc pe pre$edinte atunci efind 
acesta din urmA nu este disponibil.

(S) Membrii tribunalului desemnati tn conformitatc cu prezenta sec|iune sunt numiti pentru un 
mandat de cinci ani, retnnoibil o singurA datA. Cu toate acesiea , mandatul a $apte dintre ccle IS 
persoane desemnate imediat dupA intrarca tn vigoare a prezentului acord. care urmeazA sA fie 
hotArAt prin tragere la sorti. se extinde la ^se ani. E)e tndatA ce devin vacantc, locurilc vor ft 
reocupate. O persoanA desemnatA pentru a tnlocui un membru al tribunalului al cArui mandat nu a 
expirnt va ocupa postui pe durata rAmasA din mandatul prcdecesorului sAu. fn principiu, la expirarea 
mandatului sAu, un mcmbru al Tribunalului care tji exercitA func|ia tntr-o diviziune a Tribunalului 
poate continua sA serveascA tn diviziune pAnA la emiierea unei numiri finale.

(9) fn pofida alineatului (6), pArtile litigantc pot cAdea de acord ca un caz sA fie audiat dc cAtre un 
singur membru al tribunalului care urmeazA $A fie numit tn mod aleatoriu dintre rcsortisantii (AHlbf 
ter|e. PurAtul trebuie sA acorde o atentie cuvenitA ceterii din partea reclamantului de a instrurnefilS*' ^ 
cazul dc cAtre o instantA cu un .singur membru, tn special tn cazul tn care rcclamantui este o 
tntreprindere micA sau mijiocie sau cAnd compensatiile sau despAgubirile revendicate sunt relativ 
reduse. Astfel de cereri sc efectueazA tnaintea constituirii diviziunii tribunalului.

(10) Tribunalul poate clabora propriilc sale proceduri de lucre.

tl Ficcare parte poate propune tn schimb sA numcascA pAnA la cinci membri ai tribunalului de 
orice cetAIenie. fn acest caz, ace$ti membri ai tribunalului sunt considerafi resonisanti ai pAr|ii 
care le*a propus numirea tn sensul prezentului articol.
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(17) in cazul Tn care Comitetul mixt CETA nu afacut numirile in conformitate cu alinealul (2) in 
termen de 90 de zile de la data introducerii unei cereri de soluiionare a litigiului, secretarul general 
al ICSID va numi, ia cererea uneia dintre pSrtile litigante o diviziune alcatuitS din trei membri ai 
Tribunalului, cu exceptia cazului Tn care par{ile au convenit ca un singur membru al Tribunalului sS 
instrumenteze cazul. Secretarul genera! al ICSID efectueaza numirea prin seleciie aleatorie dintre 
numirile existente. Secretarul general al ICSID nu poate numi Tn calitate de pre^edinte un resortisant 
al Canadei sau al unui stat membru al Uniunii Europene, cu exceptia cazului Tn care p^rtile la litigiu 
convin altfel.

(11) Membrii tribunalului garanteaza disponibilitatea lor §i capacitatea de a exercita functiile 
stabilite Tn prezenta secjiune.

(12) Pentru a garanta disponibilitatea lor, membrilor tribunalului li se va plSti un onorariu lunar 
care urmeaza sS fie determinat de Comitetul mixt CETA.

(13) Onorariul menfionat la alineatul (12) este platit Tn modegal de ambele partiTntr-un com 
gestionat de secretariatui ICSID. In cazul Tn care una dintre p5r(i omite sa plateascS onorariul, 
cealalta parte poate alege sa piateascS. Orice astfel de platS restantS rSmane datorata, TmpreunS cu 
dobanda corespunzStoare acesteia.

ARTICOLUL 8.28

(14) Cu exceptia cazului Tn Comitetul mixt CETA adopts o decizie Tn conformitate cu 
alineatul (15), cuantumul costurilor §i cheltuielilor membrilor Tribunalului dintr-o divizie 
constituita pentru a instrumenta un caz, altele decat onorariile menlionate la alineatul (12), este 
determinat Tn conformitate cu reglementarea 14(1) din regulamentele administrative fi financiare 
a|e conventiei ICSID Tn vigoare la data depunerii cererii |i atribuite de cStre tribunal Tntre pSrtile

t

litigante in conformitate cu articolul 8.39 alinealul (5).

Tribunalul de apel

(1) Se insiituie un tribunal de apel pentru revizuirea sentinlelor emise Tn lemeiul prezentei 
sectiuni.

(2) Tribunalul de apel poate confirma, modifica sau respinge sentinfa data de tribunal pe baza:

(15) Comitetul mixt CETA poate si adopte o decizie, pentru a transforma onorariul ji alte costuri 
§i cheltuieli intr-un salariu normal, §i sS decidS modalitStile §i condifiile aplicabile. (a) erorilor tn aplicarea sau interpretarea dreptului aplicabil;

(b) erorilor vSdite Tn aprecierea faptelor, inclusiv aprecierea dreptului intern aplicabil;(16) Secretariatui ICSID asigurS secretariatui tribunalului §i Ti fumizeaza un sprijin adecvat.

(c) motivele prevSzute la articolul 52 alineatul (1) literele (a) - (e) din Conventia ICSID, Tn 
mSsura In care acestea nu intra sub incidenja literelor (a) ?! (b).

1
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(3) Membrii Tribunalului de apel sunt numiji printr-o decizie a Comitetului mixt CETA in acelafi 
timp cu adopterea deciilei men^ionate la alineatul 1 ■

(f) numaml membrilor tribunalului de apel; §1

(g) orice alte elemente pe care le stabilejte ca fiind necesare pentru buna funcfionare a 
tribunalului de apel.(4) Membrii tribunalului de apel indeplinesc cerintele articolului 8.27 alineatui (4) 51 respects 

dispozi(iile articolului 8.30.
(8) Comitetul pentru servicii §i investitii revizuie^te periodic funcjionarea Tribunalului de Apel ?i 
poate formula recomandSri Comitetului mixt CETA. Comitetul mixt CETA poate revizui, dacS este 
necesar, decizia mentionata la alineatui (7).

(5) Diviziunea tribunalului de apel constituita pentru a instrumenta recursul este compusS din trei 
membri ai tribunalului de apel numiji in mod aleatoriu.

(6) Articolele 8.36 §i 8.38 se aplica procedurilor in fata Tribunalului de apel. (9) La adoptarea deciziei mentionate la alineatui (7):

(7) Comitetul mixt CETA adopts farS intarziere 0 decizie pentru a slabili urmStoarele aspecte 
administrative §i organizatorice in ceea ce prive?te functionarea Tribunalului de Apel;

(a) o parte in litigiu poate contesta o hotSrare pronunjatS in temeiul prezentei secfiuni la 
tribunalul de apel in termen de 90 de zile de la data emiterii acesteia;

(a) sprijin administrativ; (b) 0 parte in litigiu se abtine sS conteste o hotSrSre emisS in temeiul prezentei secfiuni, sau s§
solicite reexaminarea, anularea, modificarea sau initierea oricSrei alte proceduri similare;

(b) procedurile pentru initierea $i desfS^urarea apelurilor, precum §i procedurile pentru 
retrimiterea chestiunilor cStre tribunal pentru modificarea sentin|eIor, dupS caz; (c) 0 hotSrSre emisS in conformitate cu articolul 8.39 nu este considerata definitivS 51 nicio

actiune de executare a hotararii nu poate fi introdusS pSnS la indeplinirea uneia dintre 
urmStoarele conditii:(c) procedurile pentru ocuparea unui post vacant in cadrul tribunalului de apel $1 in cadrul unei 

diviziuni a tribunalului de apel constituitS pentru a solutiona o cauzS;
(i) au trecut 90 de zile de la emiterea hotSrarii de cStre tribunal §i nu a fost initiat niciun

recurs;(d) remunerarea membrilor tribunalului de apeV,

(ii) un apel introdus a fost respins sau retras; sau(e) dispozifii referitoare la costurile procedurii de apel;
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ARTICOLUL 8,30(iii) au trecui 90 de zile de la hotararea data de tribunalul de apel fara ca acesta din unna sa 
retrimita cauza spre rejudecare tribunalului;

Norme etice

(d) 0 hotarare defmitiva a tribunalului de apel este considerata sentinta definitiva in sensul
articolului 8.41. §i (1) Membrii tribunalului irebuie sa fie independenii. Ei nu au legatura cu niciun guvern.'^ Ei nu 

accepta instructiuni de la nicio organizafie, guvem cu privire la aspecte legale de litigiu. Ei nu 
participa la solujionarea unor litigii care ar putea crea un conflict de interese direct sau indirect. Ei 
respecta Orientarile Uniunii intema|ionale a barourilor cu privire la confliclele de interese in 
arbitrajul international sau orice norme suplimentare adoptaie in conformiiate cu articolul 8.44 
alineatul (2). in plus, de la numirea lor, ei se abfin sa acfioneze in caliiate de avocat sau de expert 
numit de o parte sau de manor in orice litigiu legat de invesiipi nou sau aflat pe rol in temeiul 
prezentului acord sau al oricanii acord international.

(e) nu se aplica anicolul 8.41 alineatul (3).

ARTICOLUL 8.29

Instituirea unui tribunal multilateral pentru investitii §i a unui instrument de apel

(2) in cazul in care o parte litiganta considers cS un membru al tribunalului are un conflict de 
interese, aceasta poate invila pre^edintele Curtii Internationale de Justitie sS pronunfe o decizie 
privind contestarea numirii membrului in cauzS. Orice aviz de contestare trebuie sS fie trimis 
pre^edintelui Curtii Internationale de Justitie in termen de 15 zile de la data la care componenfa 
formSrii tribunalului a fost comunicata partii la litigiu sau in termen de 15 zile de la data la faptele 
relevanie au fost aduse la cunojiinta acesleia, in cazul in care aceSte fapte nu ar fi putut in mod 
rezonabil sS fie cunoscute in momentul constituirii diviziunii. Notificarea de contestare indicS 
motivele care slau la baza conlestarii.

Parjile vor urmSii impreunS cu alti parteneri comerciali instituirea unui tribunal multilateral pentru 
investitii §i a unui mecanism de apel pentru solutionarea litigiilor legate de investitii. La instituirea 
unui astfel de instrument multilateral, ComitetuI mixt CETA adopts o decizie care prevede cS 
litigiile legate de investitii in temeiul prezentei sectiuni vor ft solutionale prin intermediul 
instrumentului multilateral §i adopts mSsurile tranzitorii adecvate.

Pentru o mai mare certitudine, faptul cS o persoanS prime^te remuneratie de la un guvem nu 
conslituie in sine un motiv de incompatibilitate. 1
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(3) in cazul m care, m termer de 15 zile de la data avizului de contestare, membrul tribunalului 
contestat a ales sa nu se retragS din diviziune, pre^edintele Curtii Internationale de Justifie poate 
pronunta o decizie privind contestarea dupS primirea opiniilor din partea partilor la litigiu §i dupa ce 
a acordat membrului tribunalului posibilitatea de a prezenta observatii. Prefedintele Curtii 
Internationale de Justirie ia masurile necesare pentru a pronunta decizia fi a notifica partile la litigiu 
§i ceilahi membri ai diviziunii In termen de 45 de zile de la primirea avizului de contestare. Un post 
vacant in urma descalificSrii sau demisiei unui membru al tribunalului se ocupa farS Tntarziere.

(2) Tribunalul nu are competenta de a determina legalitatea unei mSsuri, presupusS a constitui o 
IncSIcare a prezentului acord , in conforraitate cu dreptu! intern al unei pSiti. Pentru o mai mare 
certitudine in determinarea consecventei unei mSsuri cu prezentul acord, tribunalul poate lua in 
considerare, dupa caz, dreptul intern al partii la litigiu ca o chestiune de fapt. In acest scop, 
tribunalul trebuie s& urmareascS interpretarea obi^nuitS acordati dneptului intern de cStre instanfele 
sau autoritatile pSrtii respective §i orice sens dat dreptul intern de cStre tribunal nu este obligatoriu 
pentru instantele judecatore§ti sau autoritStile partii respective.

(4) La recomandarea motivatS a pre§edintelui tribunalului sau la inkiativa lor comuna, pSrtile, 
printr-o decizie a Comitetului mixt CETA, pot revoca un membru a! tribunalului in cazul in care 
comportamentul sSu este incompatibil cu obligatiile previzute la alineatul (I) fi il fac inapt sa 
mentina in conlinuare statutul de membru al tribunalului.

(3) in cazul in care apar preocupari serioase cu privire la chestiuni de interpretare care pot afecta 
investitiile, Comitetul pentru servicii §i investitii poate, in temeiul articolului 8.44 alineatul (3) 
litera (a), sa recomande Comitetului mixt CETA adoptarea unor interpretari ale prezentului acord. O 
interpretare adoptata de Comitetul mixt CETA este obligatorie pentru tribunalul stabilit in temeiul 
prezentei secjiuni. Comitetul mixt CETA poate decide ca o interpretare are efect obligatoriu de la o 
anumiia data.

ARTICOLUL 8.31

ARTICOLUL 8.32Dreptul aplicabil si interpretare

(1) La pronuntarea hotararii sale, un tribunal instituitin temeiul prezentei sectiuni aplica 
prezentul acord astfel cum este interpretat in conformitate cu Convenjia de la Viena privind dreptul 
Iratatelor precum si cu celelalte norme si principii de drept international aplicabile intre parti-

Cererile vadit neintemeiate

(1) Paratul poate, in cel mult 30 de zile de la constituirea diviziunii tribunalului si, in orice caz, 
inainte de prima sa reuniune, sa prezinte o obieclie sustinand ca cererea este vadit neintemeiata.

(2) O obiectie nu se prezintain temeiul alineatului (1) in cazul in care pSrStul aprezentat o 
obiectie in temeiul articolului 8.33.
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(3) PMtul precizeaza cat mai exact posibil motivele care stau la baza obiecfiei. (2) O obiectie m temeiul alineatului (1) se depune la tribunal nu mai larziu de tennenul stabilit de 
tribunal pentru ca paratul sa-§i prezinte cererea reconventionalS.

(4) La primirea unei obiectii tn temeiul prezentului anicol, tribunalul suspends procedura pe fond 
5i stabile§te un calendar pentru a exainina obiecjia in concordan|a cu programul sSu pentru 
analizarea oricSrei alte chestiuni preliminare.

(3) in cazul in care o obiecfie a fost prezentata in temeiul articolului 8.32, tribunalul poate, tinand 
cont de circumstantele obiecpei respective, sa refuze, m conformitate cu procedurile stabilite la 
prezentul articol, instrumentarea unei obiecpi prezentate in temeiul alineatului (1).

(5) Dupa ce a dat parjilor la litigiu posibilitatea de a prezenta observatii, la prima sa reuniune sau 
iraediat dupa aceea, tribunalul pronun|a o hotSi^ sau o sentinia, pe care o motiveaza. In acest sens, 
tribunalul pleaca de la premisa cS faptele invocate sunt adevarate.

(4) La primirea unei obiecfii in temeiul alineatului (1) ?i, dacSeste cazul, dupa pronuniarea unei 
hotarari in temeiul alineatului (3), tribunalul suspends orice aciiune pe fond, stabile?te un calendar 
pentru examinarea obiecjiei in concordanfa cu programul stabilit pentru a examina orice alta 
chestiune preliminara §i pronunia o hotarare sau o sentinta privind obiectia, pe care o motiveazS.(6) Prezentul articol nu aduce atingere autoritatii tribunalului de a aborda alte obiectii cu titlu 

preliminar sau dreptului pSratului de a prezenta obiectii, in cursul procedurii, sustinand cS o cerere 
este lipsita de temei juridic.

ARTICOLUL 8.34

ARTICOLUL 8.33 MSsuri de protectie provizorii

Tribunalul poate dispune o mSsura de protectie provizorie pentru a proteja drepiurile unei parti la 
litigiu sau pentru a se asigura de competenta deplina a tribunalului, inclusiv un ordin de a pSstra 
elementele de proba aflate in posesia sau sub controlul unei pSrti la litigiu sau de a proteja 
competenta tribunalului. Tribunalul nu dispune sechestrul sau interdictia aplicarii mSsurii sustinute 
a constitui o incaicare mentionatS la articolul 8.23. In sensul prezentului articol, un ordin include o 
recomandare.

Cereri neintemeiate de drept

(1) Fara a aduce atingere competentei tribunalului de a aborda alte obiectii cu titlu preliminar sau 
dreptului unui parat de a prezenta astfel de obiectii la momentul oportun, tribunalul instrumenteaza 
?i solutioneaza cu titlu preliminar orice obiectie prezentata de parat care sustine, de drept, ca o 
cerere sau orice parte a acesteia, prezentata in temeiul articolului 8.23, nu este o cerere pentru care 
poate fi pronuntata o sentinfa m favoarea reclamantului in temeiul prezentei sectiuni, chiar dacS s-a 
plecat de la premisa ca faptele invocate sunt adevarate.

i
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ARTICOLUL 8.35 (3) Elementele de proba sunt incluse in lista de documente care urnieazS sS fie puse la dispozilia 
publicului in temeiul aiticolului 3 alineatul (2) din Normele de transparenfa UNCITRAL.

Suspendaiea acjiunii

(4) in pofida articolului 2 din Normele de transparenta UNCITRAL. inainte de constituirea 
tribunaluiui, Canada sau Uniunea Europeana, dupa caz, pune la dispozitia publicului in timp util 
documentele relevante In temeiul alineatului (2), sub rezerva redactarii informapilor confidentiale 
sau protejate. Astfel de documente pot fi puse !a dispozilia publicului prin comunicarea lor catre 
arhiva.

In cazul in care, in urma introducerii unei cereri de arbitraj in temeiul prezentei secpuni, investitorul 
nu ia nicio masurain cadrul acjiunii in cursul unei perioade de 180 de zile consecutive sau al unei 
perioade convenite de parlile la litigiu, se considera ca investitorul ?i-a retras cererea a suspendat 
acliunea. Tribunalul, la cererea paratului §i dupa notificarea parjilor la liligiu, ia act, prin 
intermediul unui ordin, de suspendarea acliunii. Dupa pronuniarea ordinului, tribunalul nu mai are 
competenia. (5) Audierile sunt deschise publicului. Tribunalul stabile§te, in consultare cu partile la litigiu, 

masurile logistice adecvate pentru a facilila accesul publicului la astfel de audieri. In cazul in care 
tribunalul constata ca este necesar sa protejeze informaiiile confidentiale sau protejate, acesta ia ' 
masurile necesare pentru a organiza cu ufile inchise acea parte a audierii care necesita o astfel de 
protectie.

ARTICOLUL 8.36

Transparenta acliunii

(6) Nicio dispozitie din prezentul capitol nu implica obligafia pSratului de a nu pune la dispozifia 
publicului informatiile a caror divulgare este impusa prin legile aplicabile, PSratuI ar trebui sa aplice 
legile respective intr-un mod care sa permita protejarea de dezvaluire a informaliilor care au fost 
desemnate drept informatii confidentiale sau protejate.

(1) Normele de transparenta UNCITRAL, astfel cum au fost modificate prin prezentul capitol, se 
aplica in legatura cu o acliune inifiata in temeiul prezentei sectiuni.

(2) Cererea de consultari, notificarea prin care se solicila stabilirea paratului, notificarea prin care 
se stabile§te paratul, acordul de mediere, notificarea privind intentia de a contesta un membm al 
tribunaluiui, decizia privind contestarea unui membru al tribunaluiui §i cererea de conexare sunt 
incluse in lista documentelor care urmeaz3 s§ fie puse la disprozipia publicului in conformitate cu 
articolul 3 alineatul (1) din Normele de transparenta UNCITRAL.
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ARTICOLUL 8.37 (b) la cerere:

(i) memorii, memoriale, note informative, cereri §i alte documente prezentate iribunalului 
de o parte la litigiu;

Schimbul de informa|ii

(1) O parte la litigiu poate dezvaiui alter persoane care au legStura cu acfiunea, inclusiv martori $i 
exper{i, astfel de documente neredactate, dupa cum considera a fi necesar in cursul unei actiuni 
introduse in temeiul prezentei seciiuni. Cu toate acestea, partea la litigiu se asigura ca persoanele 
respective protejeaza informaiiile confidenfiale sau protejate confinute in documente.

(ii) documentele scrise prezentate tribunalului in temeiul articolului 4 din Normele de 
transparenja UNCITRAL;

(iii) procese-verbale sau transcrieri ale audierilor tribunalului, in cazul in care sunt 
disponibile; $i(2) PrezentuI acord nu impiedica un pardt sa dezvaiuie func|ionarilor, dupa caz, ai Uniunii 

Europene, ai statelor membre ale Uniunii Europene §i ai guvemelor subnalionale astfel de 
documente neredactate, dupa cum considera a fi necesar in cursul unei aefiuni introduse in temeiul 
prezentei seciiuni. Cu toate acestea, parStul se asigura ca funciionarii respectivi protejeaza 
informaiiile confiden(iale sau protejate conlinute in documente.

(iv) ordine, sentinte ?i hotar§ri ale tribunalului; §i

(c) la cerere $i pe cheltuiala pariii necontestatare, toate sau o parte din elementele de proba care 
au fost prezentate tribunalului, cu exceplia cazului in care elementele de proba solicitate sunt 
disponibile public.

ARTICOLUL 8.38
(2) Tribunalul accepta sau, in urma consultarii cu partile la litigiu, poate solicita observatii orale
sau scrise de la partea necontestatara cu privire la interpretarea prezentului acord. Partea

• . . .necontestatara poate asista la o audiere care are loc in temeiul prerentei seciiuni.
Partea necontestatara

(1) In termen de 30 de zile de la primire sau imediat dupa solufionarea unui litigiu avlnd ca 
obiect informatii confidenliale sau protejate, paratul fumizeaz^ pSrlii necontestatare: (3) Tribunalul nu stabile§te nicio prezumlie pe baza neprezentSfii de observaiii in temeiul 

alineatului (2).
(a) 0 cerere de consultari, o notificare prin care se solicits stabilirea pSrStului, o notificare prin

care se stabile5te pSrStul, o cerere depusS in conformitate cu articolul 8.23, o cerere de 
conexare §i orice alte documente anexate unor astfel de documente;

(4) Tribunalul se asigura ca ptrlile la litigiu au o posibilitate rezonabili de a-§i prezenta 
observaliile cu privire la argumentele inaintate de partea necontestatarS la prezentul acord.

(
t
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ARTICOLUL 8.39 (d) hotararea prevede cS dispozitiile sale nu aduc atingere unui eventual drept al unei persoane, 
aha decat o persoana care a prezentat o cerere de renunjare in temeiul articolului 8.22, la 
daune-interese sau la restituirea proprieta{ii In conformitate cu legislafia unei parfi.Hotararea definitiva

(1) in cazul In care tribunalul pronunia o hotarare definitiva Impotriva paratului, tribunalul poate 
dispune, separat sau in solidar:

(3) Daunele-interese nu depa?esc cuantumul pierderii suferite de investitor sau, dupa caz, de 
intreprinderea stabilita pe plan local, din care se scad orice daune anterioare sau compensafii deja 
piaiite. La calcularea daunelor-interese, tribunalul reduce, de asemenea, daunele pentru a lua In 
considerate orice restituire a proprietafii sau abrogarea ori modificarea m§surii.(a) daune-interese §i orice dobanzi aplicabile;

(b) restituirea propriel§Iii, caz In care hotararea prevede faptul cS paratul poate pl§ti daune- 
interese reprezentSnd valoarea de piatS justa a proprietajii la momentul imediat anterior 
exproprierii sau la momentul In care exproprierea iminentS a devenit cunoscuti, oricare dintre 
date este prima, fi orice dobanda aplicabiia In locul restituirii, determinata Intr-un mod 
compatibil cu articolul 8.12.

(4) Tribunalul nu dispune acordarea de daune-interese punitive.

(5) Tribunalul dispune ca partea care a cazut In pretenfii sa suporte cheltuielile de judecata. In 
situatii excep|ionale, un tribunal poate sa repartizeze costurile Intre pariile la litigiu In cazul In care 
stabile^te ca repartizarea este adecvata In Imprejurarile spefei. Alte costuri rezonabile, inclusiv 
costurile de reprezentare §i asistenta juridica, sunt suportate de partea cazuta In pretentii, cu excepjia 
cazului in care tribunalul stabile§te ca repartizarea nu este rezonabila in imprejurarile spetei. in 
cazul In care s-a objinut cS^tig de cauza dear pentru anumite capete de cerere, costurile se ajusteaza 
proporiional cu numarul sau amploarea capetelor de cerere pentru care s-a objinut ca§tig de cauza.

(2) Sub rezerva alineatelor (1) $i (5), In cazul In care o cerere este introdusa in temeiul articolului 
8.23 alineatul (1) litera (b):

(a) o hotarare prin care se dispune acordarea de daune-interese |i a oricarei dobSnzi aplicabile 
prevede ca suma sa fie platita Intreprinderii stabilite pe plan local; (6) Comltetul mixt al CETA va lua In considerare norme suplimenlare care vizeaza reducere¥^ 

sarcinii financiare asupra reclamanjilor care sunt persoane fizice sau intreprinderi mici §i mijiocii. 
Astfel de norme suplimentare pot, in special, sa {ina seama de resursele financiare ale acestor 
reclamanji, precum §i de cuantumul desp§gubirilor solicitate.

(b) o hotarSre prin care se dispune restituirea proprietatii prevede ca restituirea sa se fach catre 
intreprinderea stabilita pe plan local;

(c) 0 hotarare prin care se dispune restituirea costurilor In favoarea investitorului prevede ca
restituirea are loc catre investitor; §i
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(3) O parte la litigiu nu solicits executarea unei hotarari definitive panS la:(7) Tribunalul §i pSrtile m litigiu depun toate eforturile pentru a asigura cS procesul de solutionare 
a litigiilor se desfS^oarS in timp util. Tribunalul pronun{a hotSrdrea sa definitivS tn terraen de 24 de 
luni de la data la care cererea este depusS in conformilate cu articolul 8.23. In cazul in care 
tribunalul are nevoie de timp suplimentar pentru a pronunta hotSrSrea definitivS, acesta fumizeazS 
paiiilor conteslatare motivele intarzierii.

(a) tn cazul pronuntarii unei hotSrSri definitive in temeiul convenfiei ICSID:

(i) trecerea unei perioade de 120 de zile de la data pronuntSrii hotSrarii, in care nicio parte 
la litigiu nu a solicitat revizuirea sau anularea hotSrSrii; sau

(ii) suspendarea executSrii hotSrdrii fmalizarea procedurii de revizuire sau anuiare;ARTICOLUL 8.40

(b) in cazul pronunjarii unei hotSrari definitive in temeiul Regulamentului privind mecanismul 
suplimentar al ICSID sau al regulilor de arbitraj UNCITRAL sau al oricaror alte norme 
aplicabile in temeiul articolului 8. 23.2 litera (d):

DespSgubiri sau alte compensatii

Paralul nu pretinde ^i tribunalul nu accepts o intampinare, o cerere reconventionalS, dreptul de a 
compensa sau o revendicare similars potrivit cSreia un investitor sau, dupS caz, o intreprindere 
stabililS pe plan local a primit sau va primi despSgubiri sau alte compensaiii in baza unui contract 
de asigurare sau de garanjie in ceea ce prive§te intreaga sau o parte din compensafia solicitatS intr- 
un litigiu inijiat in temeiul prezentei secjiuni.

(i) trecerea unei perioade de 90 de zile de la data pronuntSrii unei hotSrari, in care niciuna 
dintre pSrtile la litigiu nu a inijiat o procedura de revizuire, retragere sau anuiare a 
hotSrarii; sau

(ii) momentui in care executarea hotSrSrii a fost suspendatS §i o instants a respins sau a 
aprobat o cerere de revizuire, suspendare sau anuiare a hotararii §i nu mai exists nicio 
cale de atac disponibilS. ^

ARTICOLUL 8.41

Executarea hotSrSrilor
(4) Executarea hotSrSrii este reglementata de legile privind executarea hotSrarilor sau sentinfelor 
in vigoare in tara in care se solicits executarea.(1) O hotSrare pronuntatSin temeiul prezentei sectiuni este obligatorie pentru pSrtile la litigiu ;i 

in spetS.
(5) In sensul articolului I din Conventia de la New York o sentinta definitivS emisS in temeiul 
prezentei sectiuni este consideratS o sentiniS arbitralS legatS de cereri care decurg dintr-o relatie sau 
0 tranzactie comerciala.

(2) Sub rezerva dispozitiilor de la alineatul (3), o parte la litigiu trebuie s3 recunoascS §i sS 
respecte o hotSrare fSrS intSrziere.

1
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(6) Pent™ 0 mai mare certitudine, in cazut in care o cerere de despSgubire a fost depusS in 
conformitate cu articolul 8.23 alineatul (2) litera (a), o hotarare definitiva emisa in temeiul 
prezentei sectiuni echivaleaza cu o sentinta in sensul dispozitiilor capitolului IV sectiunea 6 din 
Convenjia ICSID.

ARTICOLUL 8.43

Conexare

(1) Atunci cSnd doua sau mai multe cereri care au fost prezentate separat in temeiul 
articolului 8.23 au in comun o chestiune de drept sau de fapt ?i deriva din acelea^i evenimente sau 
circumstante, o parte la litigiu sau pariile Ja litigiu, in solidar, pot sa solicite constituirea unei 
diviziuni separate a tribunalului in temeiul prezentului articol §i ca diviziunea respectiva sa dispuna 
un ordin de conexare (numita in continuare „cerere de conexare”).

ARTICOLUL 8.42

Rolul parjilor

(1) O parte nu intenteaza o procedura la nivel international cu privire la o cerere in temeiul 
articolului 8.23, decat daca cealalta parte nu se conformeaza hotararii pronunfate in litigiul 
respectiv.

(2) Partea la litigiu care solicita conexarea eraite mai intai o notificare catre partile la litigiu care 
vor intra sub incidenia ordinului.

(3) In cazul in care parfile la litigiu notificate in temeiul alineatului (2) au ajuns la un acord cu 
privire la ordinal de conexare care urmeaza sa fie solicitat, acestea pot prezenta o cerere comuna 
pentru constituirea unei diviziuni separate a tribunalului §i dispunerea unui ordin de conexare in 
temeiul prezentului articol. In cazul in care partile la litigiu notificate in temeiul alineatului (2) nu 
au ajuns la un acord cu privire la ordinal de conexare care urmeaza sa fie solicitat in termen de 30 
de zile de la notificare, o parte la litigiu poate prezenta o cerere pentru constituirea unei diviziuni 
separate a tribunalului |i dispunerea unui ordin de conexare in temeiul prezentului articol.

(2) Alineatul (1) nu exclude posibilitatea solutionarii litigiilorin temeiul capitolului douazeci §i 
noua (Solufionarea litigiilor) cu privire la o masura cu aplicabilitate generaia, chiar daca se 
presupune ca masura respectiva a incalcat prezentul acord in ceea ce prive§te o anumita investitie in 
legatura cu care a fost prezentata o cerere in temeiul articolului 8.23 §i nu aduce atingere 
articolului 8.38.

(3) Alineatul (1) nu exclude schimburile informale cu scopul unic de afacilita solutionarea 
litigiului. (4) Cererea este inaintata, in sens, pre^edintelui tribunalului ^i tuturor parjilor la litigiu care vor 

intra sub incidenfa ordinului §i specifica:

(a) numele $i adresele parjilor la litigiu care se doresc a intra sub incidenfa ordinului;
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(8) in cazul In care, dupa audierea pSitilor la liiigiu, o diviziune pentru conexare considera ca 
cererile de arbitraj introduse In temeiul articolului 8.23 au in comun o chestiune de drept sau de fapt 
?! deriva din acelea|i evenimente sau circumstante, iar conexarea ar fi solupa cea mai buna pentru a 
deservi obiectivele de solu|ionare echitabila §i eficienta a cererilor, inclusiv obieclivul de coerenja a 
hotararilor, diviziunea de conexare poate, printr-un ordin, sa I§i exercite competenja asupra unora 
sau tuturor cererilor, integral sau partial.

(b) cererile sau capetele de cerere care se doresc a intra sub incidenta ordinului; ?i

(c) motivele pentru care s-a solicitat dispunerea ordinului.

(5) O cerere de conexare care implica mai mult de un parat necesita acordul tuturor paratilor.

(6) Regulile aplicabile procedurii prevazute la prezentul ariicol sunt stabilite dupa cum urmeaza:
(9) in cazul In care o diviziune pentru conexare §i-a exercitat competenta In temeiul 
alineatului (8), un investitor care a introdus o cerere In temeiul articolului 8.23 §i a cirui cerere nu a 
fost conexata poate prezenta iribunalului o cerere scrisa prin care sa solicite includerea Intr-un astfel 
de ordin, cu condilia ca cererea sa fie In conformitate cu cerintele stabilite la alineatui (4). 
Diviziunea pentru conexare a iribunalului dispune un astfel de ordin In cazul In care considera ca 
sunt Indeplinite conditiile prevazute la alineatui (8) §i ca aprobarea unei astfel de cereri nu ar 
impovara In mod necorespunzator sau nu ar prejudicia In mod nedrept partile la litigiu sau nu ar 
perturba in mod nejustificat procedura. inainte de a emite ordinal, diviziunea pentru conexare a 
Iribunalului se consulta cu partile la litigiu.

(a) In cazul In care toate cererile pentru care se solicita un ordin de conexare au fost prezentate In 
scopul solufionarii litigiului In conformitate cu acelea^i reguli In temeiul articolului 8.23, se 
aplica aceste reguli;

(b) in cazul In care cererile pentru care se solicita ordinal de conexare nu au fost introduse pentru 
soluponarea litigiului In conformitate cu acelea§i reguli;

(i) investilorii pot conveni In mod colectiv asupra regulilor In temeiul articolului 8.23 
alineatui (2); sau

(10) La cererea unei parfi la litigiu, diviziunea pentru conexare a iribunalului constituita In temeiul 
prezentului articol, in a^leptarea unei holarari In conformitate cu alineatui (8), poate dispune ca 
procedura diviziunii Iribunalului numit in temeiul articolului 8.27 alineatui (7) sa fie suspendata, cu 
exceptia cazului In care tribunalul din urma nu §i-a suspendat deja procedura.

(ii) in cazul In care investilorii nu pot conveni asupra regulilor aplicabile In termen de 30 de 
zile de la data la care pre^edintele tribunalului a primit cererea de conexare, se aplica 
regulile de arbitraj UNCITRAL.

(11) Diviziunea tribunalului numita in temeiul articolului 8.27 alineatui (7) cedeaza competenta de 
instrumentare a cererilor introduse sau a unor parfi ale acestora asupra carora Iji exercita 
competenfa o diviziune Insarcinatl cu conexarea a tribunalului constituita In temeiul prezentului 
articol.

(7) Pre§edintele Tribunalului, dupa primirea unei cereri de conexare §i In conformitate cu 
cerinjele articolului 8.27 alineatui (7) constituie o noua diviziune („diviziunea pentru conexare”) a 
Tribunalului care are competen(a asupra totaliiatii sau asupra unora dintre cereri, integral sau 
partial, care fac obiectul cererii comune de conexare.

1

EU/CA/ro 142EU/CA/ro 141

i



(b) posibile imbunatttiri ale prezentului capitol, in special avSnd in vedere experien;a evoluliile 
din cadrul alter instante intemationale ?! din cadrul celorlaite acorduri incheiate de pSili.

(12) Hotararea diviziunii insSreinata cu conexarea a tribunalului constituita in temeiul prezentului 
articoi cu privire la cererile sau capetele de cerere respective pentru care §i-a exercital competen^a 
este obligatorie pentru diviziunea tribunalului numita in temeiul articolului 8.27 alineatu! (7) in ceea 
ce prive?te cererile sau capetele de cerere in cauza. (2) Cu acordul partilor $i dupa finalizarea propriilor cerinte ?i proceduri interne, ComitetuI pentru 

servicii §i investijii adopla un cod de conduita pentru membrii tribunalului care urmeaza sa fie 
aplicat in cazul litigiilor care decurg din prezentul capitol, care poate inlocui sau completa normele 
in vigoare §i poate aborda subiecte precum:

(13) Un investitor poate retrage o cerere in temeiul prezentei sectiuni, care face obiectui conexarii, 
5i 0 astfel de cerere nu poate fi introdusa din nou in temeiul articolului 8.23. Daca face acest lucni 
in termen de 15 zile de la primirea notificarii de conexare, introducerea anterioara a cererii la 
arbitraj nu impiedica investitorul sa recurga la solufionarea litigiului pe alte cai decat cele prevazute 
la prezenta sectiune.

(a) obligaiiile de comunicare a informatiilor;

(b) independenja 51 impaitialitatea membrilor tribunalului; §i
(14) La solicitarea unui investitor, o diviziune pentru conexare a tribunalului poate lua masurile pe 
care le considera oportune pentru a proteja informatiile confidentiale sau prolejate ale investitorului 
in cauza in raport cu alfi investitori. Astfel de masuri pot cuprinde prezentarea de versluni redactate 
ale documentelor care conjin informatii confidenjiale sau protejate catre al|i investitori sau masuri 
de organizare a anumitor parfi ale audierilor cu u§ile inchise.

(c) confidenjialitatea.

Parjile depun toate eforturile pentru a se asigura ca codul de conduita este adoptat, dupa caz, cel 
tSrziu in prima zi de aplicare cu titlu provizoriu sau de intrare in vigoare a prezentului acord 51, in 
orice caz, in termen de cel mult doi ani de la data respectiva.

(3) Cu acordul parjilor §i dupa finalizarea propriilor cerinje ?i proceduri interne, ComitetuI pentru 
servicii §i investilii poate:

ARTICOLUL 8.44

ComitetuI pentru servicii fi investijii
(a) sa recomande Comitetului mixt CETA adoptarea unor interpretari ale prezentului acord in 

temeiul articolului 8.31 alineatul (3);(1) ComitetuI pentru servicii §i investilii ofera par|ilorun forum pentru a se consulta cu privire la 
aspectele legate de prezentul capitol, inclusiv:

(a) dificultatile care ar putea aparea in punerea in aplicare a prezentului capitol;
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CAPITOLULNOUA(b) sa adopte §i sS modifice normele de completare a regulilor de arbitraj aplicabile §i sS modifice 
normele aplicabile privind transparenta. Aceste norme §i modificari sunt obligatorii pentru 
tribunalul constituit in temeiul prezentei sectiuni; COMERJUL TRANSFRONTALIER CU SERVICII

(c) sa adopte norme de mediere destinate utilizdni de cStre parfile la litigiu, in conformitate cu 
articolul 8.20; ARTICOLUL 9.1

Definitii(d) sa recomande Comitetului mixt CETA adoptarea unor elemente suplimentare ale obliga|iei de 
a asigura un tratament echitabil cored in temeiul articolului 8.10 alineatui (3). §i

!n sensul prezentului capitol;

(e) sa formuleze recomandari catre Comiletul mixt CETA privind funclionarea tribunalului de 
apel in conformitate cu articolul 8.28 alineatui (8). servicii de reparafii intretinere a aeronavelor inseamna activiiati care sunt efectuate asupra 

unei aeronave sau unei par{i dintr-o aeronava retrasa din serviciu ji nu includ a^a-numita inlrefinere 
„in linie”;

ARTICOLUL 8,45
servicii de exploatare a aeroporturilor inseamna exploatarea sau gestionarea, pe baza de 
comision sau contract, a infrastructurii aeroportuare, inclusiv terminale, piste, cai de rulare |i

j
platforme, spajii de parcare §i sisteme de transport in interiorul aeroportului. Pentru o mai mare 
certitudine, serviciile de exploatare a aeroporturilor nu includ drepturile de proprietate sau 
investipile in aeroporturi sau terenuri ale aeroportului sau oricare dintre funcliile indeplinite de un 
consiliu de administrate. Serviciile de exploatare a aeroporturilor nu includ serviciile de navigajie 
aeriana;

Excludere

Dispozipile privind soluponarea litigiilor din prezenta secpune §i din capitolul douazeci $i noua 
(Solufionarea litigiilor) nu se aplica aspectelor meniionate in anexa 8-C.

servicii privind sistemele informatizate de rczervare inseamna serviciile fumizate de sistemele
i

informatizate care conjin informatii despre orarele transportatorilor aerieni, locurile disponibile,
I

tarifele ?i regulilc de stabilire a prepirilor, prin intermediul carora pot fi fScute rezervari sau pot fi 
eliberate bilete;
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corner! transfrontalier cu servicii sau prestare transfrontalierS de servicii inseamn9 prestarea 
unui serviciu:

ARTICOLUL 9.2

Domeniul de aplicare
(a) de pe teritoriul unei parfi pe teritoriul celeilalie parfi; sau

(1) Prezentul capitol se aplicS unei mSsuri adoptate sau mentinute de o parte care afecteaza 
activitajile de comert transfrontalier cu servicii desft$urate de un prestator de servicii a) celeilalte 
parti, inclusiv o masura care afecteaza;

(b) pe teritoriul unei pirfi catre un consumator de servicii al celeilalte parti;

dar nu include prestarea unui serviciu pe teritoriul unei parti de catre o persoana a celeilalte parfi;

(a) producerea, distributia, comercializarea, vSnzarea ?! fumizarea unui serviciu;
servicii de handling la sol inseamna fumizarea unui serviciu pe baza de comision sau de contract 
pentru: administrare ?i supraveghere la sol, inclusiv controlul factorului de ocupare comunicare; 
handlingul pasagerilor; handlingul bagajelor; handlingul marfurilor fi al corespondentei; handlingul 
rampel §i servicii la bordul aeronavei; handlingul combustibilului ?i al uleiului; mtretinerea de linle 
a aeronavelor, operatiuni de zbor §1 administrarea echipajului; transport de suprafafa; sau servicii de 
catering. Serviciile de handling la sol nu includ serviciile de pazS sau exploatarea sau gestionarea 
Infrastructurii aeroportuare centralizate precum sistemele de handling al bagajelor, instalatiile 
pentru degivrare, sistemele de distributie a combustibilului sau sistemele de transport in interiorul 
aeroportului;

(b) achizitionarea, utilizarea sau plata unui serviciu; precum fi

(c) accesul la ^i utilizarea de servicii care sunt solicitate a fi oferite publicului, in general, in 
legStura cu fumizarea unui serviciu;

(2) Prezentul capitol nu se aplicS unei mSsuri care afecteazS;

(a) serviciile fumizate m exercitarea autoritStii guvemamentale;

vanzarca promovarea serviciilor de transport aerian tnseamna posibilitafile pentru 
transporiatorul aerian Tn cauzS de a vinde §i de a-^i promova liber serviciile de transport aerian, 
inclusiv toate aspectele legate de comercializare, cum ar fi studii de piafS, publicitate §i distributie, 
dar excluzand stabiiirea preturilor serviciilor de transport aerian sau conditiile aplicabile; §i

(b) pentru Uniunea Europeans, serviciile audio-vizuale;

(c) pentru Canada, industriile culturale;

(d) serviciile financiare, astfel cum sunt definite la articolul 13.1 (Defmitii);
servicii prestate in exercitarea autoritStii guvemamentale inseamna orice serviciu care nu este 
prestat nici pe baza comerciaia, nici in concurenta cu unu! sau mai multi prestatori de servicii;
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(e) serviciile aeriene, serviciile conexe m sprijinul serviciilor aeriene alte servicii prestate prin 
mijioace de transport aerian'^, altele decSt:

(3) Prezentul capitol nu aduce atingere drepturilor §i obliga?iilor partilor In temeiul Acordului 
privind transportul aerian dintre Canada fi Comunitatea Europeana statele sale membre, 
Incheiat la Bruxelles la 17 decembrie 2009 §i la Ottawa la 18 decembrie 2009.

(i) serviciile de repara{ii §i intretinere a aeronavelor;

(4) Prezentul capitol nu impure obligatia unei par^i cu privire la un resortisant al celeilalte parji 
care solicits acces la piafa forte! de muncS a acesteia sau angajarea pe bazS de contract Incheiat 
pentru o perioadS nedetetminala pe teritoriul sau $i nu confers niciun drept resortisaniului respectiv 
In ceea ce prive§te accesul la piata muncii sau angajarea.

(ii) vSnzarea ji comercializarea serviciilor de transport aerian;

(iii) serviciile privind sistemele informatizate de rezervare (SIR);

(iv) serviciile de asistenjS la sol;

ARTICOLUL 9.3
(v) serviciile de exploatare a aeroporturilor;

Tratamentul national
(f) achizitiilor efectuate de o parte ale unei mSrfi sau ale unui serviciu achizitionat In scopuri 

guvemamentale §i nu in vederea revSnzSrii sau a utilizSrii In fumizarea unei mSrfi sau a unui 
serviciu destinat vanzSrii, indifereni dacS achizipa respectivS este o ..achizipe reglementatS” 
in sensul articolului 19.2 alineatul (2) (ObiectuI §i domeniul de aplicare); sau

(1) Fiecare parte acordS prestatorilor de servicii ai celeilalte pSrti |i serviciilor acestora un 
tratament nu mai putin favorabil decSt cel pe care II acordS, in situatii similare, propnilor prestatori 
de servicii §i serviciilor acestora. j

(g) o subvenpe sau un alt tip de sprijin guvemamenial pentru comertui iransfrontalier cu servicii 
prestate de o parte.

(2) Pentru o mai mare certitudine, tratamentul acordat de o parte in conformitate cu alineatul (1) 
inseamnS, cu privire la un guvem Canadian altul decat la nivel federal sau cu privire la un guvem al 
unui slat membru al Uniunii Europene sau dintr-un stat membru al Uniunii Europene, un tratament 
nu mai pufin favorabil decat cel mai favorabil tratament acordat In situapi similare de cStre 
guvemul respectiv propriilor prestatori de servicii serviciilor acestora.

Serviciile respective includ serviciile prestate atunci cand o aeronavS este utilizat5 pentru a 
desfSfura activitSp specializate In sectoare precum agriculture, construcpi, fotografie, 
topografie, cartografie, silviculture, observare §i patrulare sau publicitate, In cazul In care 
activitatea specializate este fumizate de cetre persoana care este responsabiie de exploatarea 
aeronavei.

EU/CA/ro 149 EU/CA/ro 150



sa ofere alte garanfii similare; sau(iv)ARTICOLUL 9,4

sa ofere acces la inregisirari.(V)Cerinte de forma

Articolul 9.3 nu impiedica o parte sa adopte sau sa men|ina o masura care stabile^te cerinfele de 
forma In legaiura cu prestarea unui serviciu, cu condijia ca astfel de cerinje sa nu fie aplicate Intr-un 
mod care sa conslituie un mijloc de discriminare arbitrara sau nejustificata. Astfel de masuri includ 
cerinte;

ARTICOLUL 9.5

Tratamentul pe baza clauzei natiunii celei mai favorizate

(1) Fiecare parte acorda prestatorilor de servicii ai celeilalte par{i ?! serviciilor acestora un 
tratament nu mai pujin favorabil decat cel pe care il acorda, in situatii similare, prestatorilor de 
servicii §i serviciilor unei {Sri terte.

pentru a obtine o licenta, o Inregistrare, o ceftificare sau o autorizafie In vederea prestarii unui 
serviciu sau ca o cerint§ pentru apartenenja la o anumita profesie, cum ar fi obligatia de a 
detine calitatea de membru al unei organizatii profesionale sau participarea la fonduri de 
compensate colective pentru membrii organizatiilor profesionale;

(a)

(2) Pentru o mai mare certitudine, tratamentul acordat de o parte In temeiul alineatului (1) 
Inseamna, cu privire la un guvem Canadian, altul decat la nivel federal, sau cu privire la un guvem 
al unui stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un stat membru al Uniunii Europene, tratamentul 
acordat in situafii similare de guvemul respectiv pe teritoriul sau serviciilor sau prestatorilor de 
servicii ai unei tari terte.

(b) pentru un prestator de servicii, de a avea un agent local pentru prestarea serviciilor sau de a 
menjine o adresa locaia;

(c) de a vorbi o limba naiionaia sau de a detine un permis de conducere; sau

(3) AlineatuI (1) nu se aplica tratamentului acordat de o parte In cadrul unei masuri existente sau 
viitoare care prevede recunoa§terea, inclusiv printr-o intelegere sau un acord cu o tara terta care 
recunoa§te acreditarea serviciilor de testare ?i de analiza §i a fumizorilor de astfel de servicii, 
acreditarea serviciilor de reparatie ?i intretinere §i a fumizorilor de astfel de servicii, precum §i 
certificarea calificarilor sau a rezultatelor sau a activitafii desft^urate de serviciile acreditate ?i 
fumizorii de servicii In cauza.

(d) ca un prestator de servicii:

(i) sa constituie o obligafiune sau o alia forma de garantie fmanciara;

(ii) sa deschida sau s§ contribuie la un cont fiduciar;

(iii) sa mentina un anumit tip §i o anumita valoare de asigurare;
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ARTICOLUL 9.7ARTICOLUL 9.6

RezerveAccesul pe pia^S

(1) Articolele 9.3, 9.5 §i 9.6 nu se aplica;O parte nu adopts sau nu men|ine, pe baza mtregului sJu teritoriu sau pe baza teriloriului la nivel 
national, provincial, teritorial, regional sau local de guvemare, o mSsurS care impune restrictii cu 
privire la: (a) unei mSsuri neconforme existente care este menfinutS de o parte la nivelul:

(i) Uniunii Europene, astfel cum esie prevSzut in lista sa din anexa 1;(a) numarul de prestatori de servicii, sub forms de contingente numerice, monopoluri, prestatori 
exclusivi de servicii sau sub forma cerinfei de efectuare a unui test privind necesilStile 
economice; (ii) unui guvem national, astfel cum este prevazut de partea in cauzS in lista sa din anexa I;

i

(iii) unui guvem provincial, teritorial sau regional, astfel cum este prevSzut de partea in
{

cauzS tn lista sa din anexa I; sau
(b) valoarea totals a tranzaciiilor cu servicii sau a activelor sub forma contingentelor numerice 

sau a cerintei de efectuare a unui test privind necesitSfile economice; sau

(iv) unei administrapi locale.(c) numSrul total de operatiuni cu servicii sau cantitatea totals de servicii produse, exprimatS in 
unitSp numerice determinate, sub forma contingentelor sau a cerintei de efectuare a unui test 
privind necesitStile economice. (b) continuSrii sau reinnoirii imediate a unei mSsuri neconforme mentionate la litera (a); sau

(c) unei modificSri a unei mSsuri neconforme mentionate la litera (a), in cazul in care modificarea 
nu reduce conformitatea mSsurii, in forma existentS imedia inainte de modificare, in 
conformitaie cu articolele 9.3, 9.5 §i 9.6.

I
1

EU/CA/ro 154EU/CA/ro 153

I



CAPITOLUL ZECE(2) Articolele 9.3, 9.5 §i 9.6 nu se aplicS unei masuri adoptate sau meniinute de o parte cu privire 
la un sector, un subsector sau o activitate, astfel cum este prevSzut in lista sa din anexa 11.

INTRAREA §EDEREA TEMPORARA A PERSOANELOR FIZICE 
IN SCOPURIPROFESIONALE

ARTICOLUL 9.8

Refuzul acordSrii de avantaje ARTICOLUL 10.1

O parte poate refuza acordarea beneficiilor prevazute In prezentul capito! unui prestator de servicii 
al celeilalte parti, care este o intreprindere a partii respective, §i serviciilor prestatorului respectiv, in 
cazul In care:

Definitii

in sensul prezentului capitol:

(a) un prestator de servicii al unei tSri terfe define sau controleaza Intreprinderea; ?i presfatori de servicii contractuale inseamna persoanele fizice angajate de o Intreprindere a unei 
parfi care nu define nicio entitate stabiliti pe teritoriul celeilalte parfi §i care a Incheiat un contract 
de buna-credinfS (altui decat printr-o agenfie definite In CPC 872) in vederea prestarii de servicii 
catre un consumator din cealalta parte, contract care necesita prezenfa temporarS a angajafilor sSi pe 
teritoriul pSrfii respective pentni a executa contractul de prestare de servicii;

(b) partea care refuzS acordarea de beneficii adopts sau menfine o mSsurS In ceea ce prive§te fara 
terfS care:

(i) vizeaza menfinerea pScii ^i securitSfii intemafionale; §i

intreprindere InseamnS o Intreprindere astfel cum este definitS la articolul 8.1 (Definifii);
(ii) interzice tranzacfiile cu intreprinderea sau ar fi IncSlcatS sau eludatS In cazul in care 

beneficiile prezentului capitol ar fi acordate intreprinderii. profesioni^ti independenfi inseamnS persoane fizice care asigurS prestarea unui serviciu §i care 
sunt stabilite ca persoane care desfSjoarS activitSfi independenie pe teritoriul unei parfi, care nu 
defin nicio entitate stabililS pe teritoriul celeilalte parfi §i care au incheiat un contract de buna- 
credinfS (altui decat printr-o agenfie definitS in CPC 872) In vederea prestSrii de servicii cStre un 
consumator din cealaltS parte, contract care necesitS prezenfa temporarS a persoanei fizice pe 
teritoriul pSrfii respective pentni a executa contractul de prestare de servicii;

OMAA
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(B) exercita o latitudine larga in luarea deciziilor, care poate include autoritatea de a 
recruta personal §i de a concedia sau a lua alte actiuni legate de personal (cum ar 
fi autorizalii de promovare sau concediu), §i

personal'Cheie inseamnS vizitatori de afaceri in scopuri de investijii, investitori sau persoane 
transferate in cadrui aceleia^i companii:

(I) beneficiaza doar de supraveghere generala sau indrumare in principal de la 
director! de nivel superior, consiliul de administra(ie sau actionari ai 
intreprinderii sau echivalentul acestora; sau

persoane aflate in vizita de afaceri in scopuri de investi|ii tnseamnd persoane fizice care 
lucreaza intr-o pozi{ie de conducere sau de specialitate, care sunt responsabile pentru 
infiinfarea unei intreprinderi, dar care nu se angajeazS in tranzacfii directe cu publicul larg §i 
nu primesc remuneratie dintr-o sursa situata pe teritoriul p3riii-gazd3;

(a)

(11) supravegheaza ji controleaza activitatea alter angajati cu activitate de 
supraveghere, profesionala sau de conducere §i exercita autoritate 
discretionara asupra operapunilor de zi cu zi; sau

(b) investitori inseamnS persoane fizice care stabilesc, dezvoltS sau administreazS functionarea 
unei investipi intr-o capacitate de supraveghere sau executivS 51 la care persoanele respective 
sau mtreprinderea care angajeaza persoanele respective a angajat sau este in curs de a angaja 0 
sum§ substantial! de capital; si (ii) speciall$ti inseamna persoane fizice care lucreaza intr-o intreprindere §i care poseda:

(A) cuno^tinle neobi§nuite despre produsele sau serviciile intreprinderii §i aplicarea 
acestora pe pietele intemationale; sau

persoane transferate in cadrui aceleia^i companii inseamna persoanele fizice care au fost 
angajate de 0 intreprindere a unei pSrfi sau au fost parteneri ai acesteia pe durata a cel pufin un 
an ji care sunt transferate temporar Tntr-o intreprindere (care poate fi 0 filial!, 0 sucursal! sau 
societatea-mamS a intreprinderii unei p3rti) situatS pe teritoriul celeilalte pSrti. Persoana fizicS 
in cauza trebuie s! apartin! uneia dintre urmStoarele categorii:

(c)

(B) un nivel avansat de expertiza sau cuno§tinte despre procesele §i procedurile 
intreprinderii, cum ar fi productia, echipamentele de cercetare, tehnici sau 
gestionare.

(i) • personal de conducere inseamna persoanele fizice care lucreaz! intr-o pozitie de 
conducere in cadrui unei intreprinderi §i care: La evaluarea expertizci sau a cuno§tintelor, partile vor lua in considerare abilitafile care sunt 

neobi§nuite §i diferite de cele care se regasesc in general intr-o anumita Industrie 5! care nu 
pot fi transferate in termen scurt cu u§urinia catre 0 alta persoana fizica. Aceste abilitati pot sa 
fi fost obtinute prin calificari academice specificc sau 0 vast! experienta in cadrui 
intreprinderii; sau

(A) conduce in primu! rand gestionarea intreprinderii sau conduce intreprinderea sau 
un departament sau o sub-diviziune a intreprinderii; §i

I

I

I
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(3) Nicio dispozijie a prezentului capitol nu impiedica p^rtile s3 aplice masuri pentru 
reglementarea admiterii sau a §ederii temporare a persoanelor fizice pe teritoriul sSu, inclusiv 
mSsurile necesare pentni a proieja integritatea frontierelor sale §1 pentru a asigura trecerea ordonata 
a frontierelor sale de cStre persoanele fizice, cu condilia ca aceste masuri sa nu fie aplicate astfel 
meat sa anuleze sau sa compromita avantajele de care beneficiaza orice parte in temeiul prezentului 
capitol. Simpla solicitare a unei vize pentru resortisantii persoane fizice ai unei tari, fira a solicita 
acela$i lucru §i pentru resortisantii alter tari nu se considera ca fiind o anulare sau o compromitere a 
avantajelor care decurg din prezentul acord.

(iii) stagiari cu studii superioare inseamna persoanele fizice care:

(A) au 0 diploma universitara; ?i

(B) sunt transferate temporar intr-o intreprindere de pe teritoriul celeilalte parti pentru 
evolufia carierei sau pentru a-^i forma deprinderi in tehnici sau metode de afaceri;

5i

persoane fizice m scopuri profesionale inseamna personalul-cheie, fumizori de servicii 
contractuale, profesioni^ti independenli sau persoane aflate in vizita de afaceri pe fermen scurt care 
sunt cetateni ai unei paifi.

(4) In masura in care nu sunt luate angajamente in prezentul capitol, toate celelalte cerinie ale 
legislatiei partilor in ceea ce prive^te intrarea ?! §ederea continua sa se aplice, inclusiv cele privind 
perioada de ?edere.

ARTICOLUL 10.2

(5) In pofida dispozi|iilor prezentului capitol, toate cerintele actelor cu putere de lege ale partilor 
privind ocuparea fortei de munca ?i masurile de securitate sociaia se aplica in continuare, inclusiv 
reglementarile privind salariile minime, precum §i acordurile salariale colective.

Obiective §i domeniu de aplicare

(1) Prezentul capitol reflecta relatia comerciala preferentiala dintre parti, precum ?i obiectivul 
comun de a facilita comertul cu servicii §i investitiile permitand intrarea §i §ederea temporara a 
persoanelor fizice in scopuri de afaceri §i garantand transparenfa procesului.

(6) Prezentul capitol nu se aplica in cazurile in care intentia sau efectu! intrarii §i at §ederii 
temporare este de a interfera cu sau de a afecta in alt fel rezultatui unui litigiu sau al unei negocieri 
cu sindicatele sau cu patronatul sau angajarea de persoane fizice care sunt implicate intr-un astfel de 
litigiu sau o astfel de negociere.(2) Prezentul capitol se aplica masurilor adoptate sau mentinute de o parte cu privire la intrarea §i 

§ederea temporara pe teritoriul sau a personalului-cheie, a fumizorilor de servicii contractuale, a 
profesionijtilor independent! §i a persoanelor aflate in scopuri de afaceri pe termen scurt. Prezentul 
capitol nu se aplica masurilor care vizeaza persoanele fizice care doresc sa intre pe piata fortei de 
munca a uneia dintre parti, nici masurilor privind cetatenia; rezidenta ji angajarea pe baza de 
contract cu durata nelimitata.
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(2) In cazul in care o parte colecteaza 51 pSstreaza date privind intrarea temporara pe categorii de 
oameni de afaceri in conformitate cu prezentui capitol, partea va pane datele respective la dispozifia 
celeilalte par^i, la cerere, in conformitate cu legislajia sa referitoare la protectia vietii private §i a 
dalelor.

ARTICOLUL 10.3

Obligaiii generale

(1) Fiecare parte va permite intrarea temporara in scopuri comerciale a persoanelor fizice ale 
celeilalte parji care altfel respecta masurile de imigrare ale parjil aplicabile pentru intrarea 
temporara, in conformitate cu prezentui capitol.

ARTICOLUL 10.5

Puncte de contact
(2) Fiecare parte aplica masurile referitoare la dispozifiile prezentului capitol in conformitate cu 
articolul 10.2 alineatu! (1) §i, in special, aplica masurile astfel incat saevite afectarea sau Tntarzierea 
in mod nejustificat a schimburilor comerciale cu marfuri sau servicii sau a efectuarii activiiatilor de 
investitii in temeiul prezentului acord.

Parjile stabilesc urmatoarele puncte de contact;(1)

in cazul Canadei:(a)

(3) Fiecare parte se asigura ca toate taxele pentru prelucrarea cererilor de intrare temporara sunt 
rezonabile §i proporfionale cu costurile suportate.

Director
Politica privind rezidenfa temporara
Sectia imigrafie
Cetajenie fi imigraiie Canada

ARTICOLUL 10.4

(b) in cazul Uniunii Europene:
Fumizarea de informalii

Director General 
Directia Generaia Corner! 
Comisia Europeana

(1) tn conformitate cu capitolul douazeci §i §apte (Transparenia) §i recunoscand importanfa 
pentru parii a transpareniei informatiilor privind intrarea temporary fiecare parte, nu mai tarziu de 
180 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului acord, pune la dispozilia celeilalte parfi 
materiale explicative cu privire la conditiile de intrare temporara in temeiul prezentului capitol, care 
permit oamenilor de afaceri ai celorlalte parii sa se familiarizeze cu aceste cerinte.

r

in cazul statelor membre ale Uniunii Europene, punctele de contact mentionate in anexa 10-A 
sau punctele succesoare'ale acestora.

(c)

1
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(2) F§ra a aduce atingere oric3rei decizii peniru a permiie intrarea temporarS a persoanelor fizice 
ale celeilalte parfi in condijnle prezentului capitol, inclusiv durata §ederii admisibilS in temeiul unei 
astfel de permisiuni:

(2) Punctele de contact pentni Canada §i Uniunea Europeans §i, dupa caz, punctele de contact 
pentni statele membre ale Uniunii Europene fac schimb de informatii in conformitate cu 
articolul 10.4 se intrunesc in functie de necesitati pentru a examina chestiuni legate de prezentul 
capitol, cum ar fi:

(a) articolul 9.3 (Tratamentul national) §i articolul 9.6 (Accesul pe piatS), sub rezerva articolului 
9.4 (Cerinte de forma) fi a articolului 9.2 (Domeniu de aplicare), dar nu a articolului 9.2 
alineatul (2) litera (d), sunt incorporate fi incluse in prezentul capitol fi se aplica tratamentuiui 
persoanelor fizice in scopuri comerciale prezente pe teritoriul celeilalte pSrti in categoriile de:

(a) punerea in aplicare fi administrarea prezentului capitol, inclusiv practica partilor pentru 
permiterea intrarii temporare;

(b) elaborarea fi adoptarea unor criterii comune, precum fi interpretari pentru punerea in aplicare 
a prezentului capitol; (i) personal-cheie; fi

(c) dezvoltarea de masuri pentru a facilita in continuare intrarea temporara a oamenilor de 
afaceri; fi

(ii) fumizori de servicii contractuale fi profesionifti independenti, pentru toate sectoarele 
enumerate in anexa lO-E; fi

(d) recomandari adresate Comitetului mixt CETA cu privire la prezentul capitol. (b) articolul 9.5 (Tratamentul bazat pe clauza natiunii celei mai favorizate), sub rezerva 
articolului 9.4 (Cerinte de formS) fi a articolului 9.2 (Domeniu! de aplicare), dar nu a 
articolului 9.2 alineatul (2) litera (d), este incorporat fi inclus in prezentul capitol fi se aplica 
tratamentuiui persoanelor fizice in scopuri de afaceri prezente pe teritoriul celeilalte parfi in 
categoriile de:

ARTICOLUL 10.6

Obligatii din alte capitole
(i) personal-cheie, fumizorii de servicii contractuale fi profesionifti independenti; fi

(1) Prezentul acord nu impune obligatii unei parfi cu privire la masurile sale in domeniul 
imigratiei, cu exceptia celor identificate in mod specific in prezentul capitol fi in capitolul douazeci 
fi fapte (Transparenta).

(ii) persoane aflate in vizita de afaceri pe termen scurt, astfel cum se prevede la 
articolul 10.9.
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(3) Pentni o mai mare certitudine, alineatul (2) se aplicS tratamentului persoanelor fizice in 
scopuri comerciale prezente pe teritoriul celeilalte pSrfi care se tncadreazS in categoriile relevante 
care ofera servicii financiare, astfel cum sunt definite la articolul 13.1 (Definitii) din capitolul 
treisprezece (Servicii financiare). Alineatul (2) nu se aplicS mSsurilor referitoare la acordarea de 
intrare temporarS persoanelor fizice ale unei parfi sau ale unei jari terte.

(4) Fiecare parte va permite angajarea temporari pe teritoriul sau a persoanelor transferate tn 
cadnil aceleia^i companii §i a investitorilor celeilalte parti.

(5) Durata admisibiia de §edere a personalului-cheie este dupa cum urmeaza:

persoanele transferate in cadnil aceleia?! companii (speciali§ti ?i personal de conducere): 
durata mai micS dintre trei ani sau durata contractului, cu o posibila prelungire de pan§ la 18 
luni, la latitudinea pSrtii care acorda inlrarea §1 §ederea temporarS*^;

(a)
(4) In cazul in care o parte a stabilit o rezervS in lista sa la anexa 1,11 sau III, rezerva constituie, 
de asemenea, o rezervS la alineatul (2), in mSsura in care mSsura prevSzuta in rezerva sau permisS 
de aceasta afecteazS tratamentul persoanelor fizice in scopuri de afaceri prezente pe teritoriul 
celeilalte pSrti. persoane transferate in cadnil ace!eia§i intreprinderi, (stagiari absolven|i de studii superioare): 

durata mai mica dintre un an sau durata contractului;
(b)

investitori; un an, cu prelungiri posibile la latitudinea pSrtii care acordS intrarea §i jederea 
temporarS;

ARTICOLUL 10.7 (c)

Personalul-cheie
persoane aflate Tn vizita de afaceri in scopuri de investitii: 90 de zile in orice perioada de ?ase 
luni'®

(d)
(1) Fiecare parte permite intrarea §i ^ederea temporara a personalului cheie al celeilalte p5rti, 
linand seama de rezervele §i exceptiile enumerate in anexa 10-B.

(2) Nicio parte nu adopts sau mentine limitSri privind numSrul total de membri ai personalului- 
cheie al celeilalte parti carora li se permite intrarea temporara, sub forma unei restrictii numerice 
sau a unui test privind necesitatile economice. 1

(3) Fiecare parte permite intrarea temporara a vizitatorilor de afaceri in scopuri de investitii, fara 
a necesita un permis de munca sau o alta procedura prealabiia de aprobare cu intentie similara.

Durata §ederii autorizate in temeiul prezentului capitol nu poate fi luata in considerare in 
cadrul unei cereri de cetatenie intr-un stat membru al Uniunii Europene.

'® Aceasta nu aduce atingere drepturilor acordate Canadei in temeiul scutirilor bilaterale de vize 
de catre statele membre ale Uniunii Europene I
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persoanele fizice care intrS pe teritoriul unei alte p5r{i trebuie s5 detinS:(c)ARTICOLUL 10.8

(i) o diploma universitara sau o calificare care atesta cuno^tinte de un nivel echivalent*^;Prestatori de servicii pe baza de contract §i liber-profesioni?ti

(1) in conformitate cu anexa 10-E, fiecare parte va permite intrarea §i §ederea temporara a 
fumizorilor de servicii contractuale ai celeilalte parii, sub rezerva uimatoarelor conditii:

(ii) calificari profesionale, atunci cSnd acestea sunt necesare pentru exercitarea unei
activitati in conformitate cu legislajia sau cerinjele parfii in care se presteaza serviciul;

(d) pentru prestarea de servicii, persoanele fizice nu trebuie sa primeasca alta remuneratie decal 
cea platita de intreprinderea care angajeaza fumizorii de servicii contractuale in timpul federii 
lor pe teritoriul celeilalte par^i;

(a) persoanele fizice trebuie sa fie implicate in prestarea unui serviciu temporar in calitate de 
angajati ai unei intreprinderi care a obiinut un contract de servicii pentru o perioada de cel 
mult 12 luni. fn cazul in care contractul de servicii depa§e§te 12 luni, angajamentele din 
prezentul capitol se aplica numai pentru primele 12 luni ale contractului;

intrarea §i §ederea temporara oferite in temeiul prezentului articol se refera numai la 
fumizarea unui serviciu care face obiectui contractului. Dreptul de a utiliza titlul profesional 
al pariii unde este prestat serviciul poate fi acordat, dupa caz, de catre autoritatea competenta 
astfel cum este definita la ariicolul 11.1 (Defini(ii), printr-un acord de recunoa^tere reciproca 
(„ARR") sau altfel;§i

(e)

(b) persoanele fizice care intra pe teritoriul celeilalte parfi trebuie sa ofere serviciile in calitate de 
angajaji ai intreprinderii fumizoare de servicii cel pujin in anul imediat anterior datei de 
depunere a unei cereri de intrare pe teritoriul celeilalte par{i §i trebuie sa aiba, la data 
depunerii, cel pufin trei ani de experienta profesionaia'* in sectorul de activitate care face 
obiectui contractului;

(0 contractul de servicii trebuie sa respecte actele cu putere de lege ?i cerinjele legale ale parfii in 
care se executa contractul’*

” In cazul in care diploma sau calificarea nu a fost obtinuta pe teritoriul partii in care este 
fumizat serviciul, partea respectiva poate sa examineze daca aceasta este echivalenta cu o 
diploma universitara solicitata pe teritoriul sau. Pirfile aplica anexa 10-C, cu rezervele din 
anexa lO-E, in vederea evaluarii acestei echivalente.

'* Pentru o mai mare certitudine, persoana fizica trebuie sa fie angajata de intreprindere pentru 
indeplinirea contractului de servicii in temeiul caruia se solicita intrarea temporara.

Experienta profesionaia trebuie sa fi fost obfinuia dupa ce persoana a ajuns la varsta 
majoratului.
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(2) In conformiiate cu anexa 10-E, fiecare parte va permite intrarea §i jederea temporarS a 
profesioni^tilor independent! ai celeilalte parti, sub rezerva urmatoarelor conditii:

intrarea §i §ederea temporara oferite in conformitate cu dispozitiile prezentului articol se 
refera numai la fumizarea unui serviciu care face obiectul contractului. Dreptul de a utiliza 
titlul profesional al partii unde este prestat serviciul poate fi acordat, dupa caz, de catre 
autoritatea competenta astfel cum este definit la articolul 11.1 (Definitii), printr-un acord de 
recunoa§tere reciproca sau altfel; §i

(d)

(a) persoanele fizice trebuie sa fie angajate pentru prestarea unui serviciu temporar in calitate de 
persoane care desfa§oara activitati independente stabilite pe teritoriul celeilalte parti §i sa fi 
obtinut un contract de prestare de servicii pentru o perioada de cel mult 12 luni. In cazul in 
care coniractui de servicii este mai mare de 12 luni, angajamentele din acest capitol se aplica 
numai pentru primele 12 luni ale contractului;

contractui de servicii trebuie sa respecte actele cu putere de lege ?i cerintele legale ale parfli in 
care se execuia contractui.

(e)

Cu exceptia cazului in care se specifica altfel in anexa 10-E, o parte nu va adopta sau menfine 
0 limitare a numarului total de fumizori de servicii contractuale §i de profesioni§ti independenfi ai 
celeilalte parfi carora li s-a permis intrarea temporara, sub forma de restrictii numerice sau a unui 
test privind necesitatile economice.

(3)(b) persoanele fizice care intra pe teritoriul celeilalte parti trebuie sa defina, la data depunerii unei 
cereri de intrare pe teritoriul celeilalte parti, cel putin §ase ani de experienta profesionala in 
sectoral de activitate care face obiectul contractului;

(c) persoanele fizice care intra pe teritoriul unei alte parti trebuie sa detina:
(4) Durata de ^edere a fumizorului de servicii contractuale sau a profesioni?tilor independent! 
este 0 perioada cumulata de cel mult 12 luni, cu extinderi posibile ladiscretia partii, in orice 
perioada de 24 luni sau pe durata contractului, oricare dintre acesie perioade este mai mica.

' ' —p dipioma universitara sau o calificare care atesta cuno§tinte de un nivel echivalent’®;i
(ii) calificari profesionale, atunci cand acestea sunt necesare pentru exercitarea unei 

activitati in conformitate cu actele cu putere de lege, normele administrative sau 
cerintele parfii in care se presteaza serviciul; ARTICOLUL 10.9

Persoanele aflate in vizita de afaceri pe termen scurt

(1) in conformitate cu anexa lO-B, o parte permite intrarea §i §ederea temporara a persoanelor 
aflate in vizita de afaceri pe termen scurt ai celeilalte parti in scopul desfa§urarii activitatilor 
mentionate in anexa 10-D, cu condifia ca persoanele aflate in vizita de afaceri pe termen scurt:

(a) sa nu fie angajate in vanzarea unei marfi sau a unui serviciu la dispozifia publicului larg;

in cazul in care diploma sau calificarea nu a fost obtinuta pe teritoriul partii in care este 
fumizat serviciul, partea respectiva poate sa examineze daca aceasta este echivalenta cu o 
diploma universitara solicitata pe teritoriul sau. Partile aplica anexa 10-C, cu rezervele din 
anexa 10-E, in vederea evaluarii echivalentei.
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(b) sa nu primeascS m nume propriu o remuneratie dintr-o sursa situatS pe teritoriul partii unde 
persoanele aflate In vizita de afaceri pe lermen scurt se afia In situaiie de §edere temporara; §i

CAPITOLUL UNSPREZECE

RECUNOA§TEREA RECIPROCA A CALIFICARILOR PROFESIONALE
(c) sa nu fie angajate In prestarea unui serviciu in cadrul unui contract incheiat Intre o

Intreprindere flra prezenfa comerciaia pe teritoriul paitii unde persoanele aflate In vizita de 
afaceri pe termen scurt se afla in situatie de ?edere temporara $1 un consumator din teritoriul 
respectiv, cu exceplia celor prevazute in anexa 10-D.

ARTICOLULll.l

Definitii
(2) Fiecare parte permite intrarea temporara a persoanelor aflate In vizita de afaceri pe termen 
scurt, fara cerinta de{inerii unui permis de munca sau a altor proceduri de acord prealabil cu intense 
similara.

In sensul prezentului capitol;

jurisdictie Inseamna teritoriul Canadei §1 fiecare dintre provinciile fi teritoriile sale sau teritoriul 
fiecaruia dintre statele membre ale Uniunii Europene, in masura In care prezentu! acord se aplica in 
teritoriile respective in conformitate cu articolul 1.3 (Domeniul geografic de aplicare);

(3) Durata maxima de §edere a persoanelor aflate In vizita de afaceri pe termen scurt este de 90 de 
zile In orice perioada de ^ase luni^®.

entitate negociatoare Inseamna o persoana sau un organism al unei parji care are dreptui sau 
competenta de a negocia un acord privind recunoa^terea reciproca a calificarilor profesionale 
(„ARR”);

ARTICOLUL 10.10

Revizuirea angajamentelor

experient§ profesionaia inseamna praclicarea efectiva $i legala a unui serviciu;
In termen de cinci ani de la intrarea In vigoare a prezentului acord, pSrtile iau in considerare 
actualizarea angajamentele lor respective In conformitate cu articolele 10.7-10.9. califlcSri profesionale InseamnS calificarile atestate prin titluri oficiale de calificare §i/sau 

experienja profesionaia;

autoritate relevanta Inseamna o autoritate sau organism, desemnat in conformitate cu dispozitiile 
legislative, de reglemenlare sau administrative pentru a recunoa§te calificarile §i pentru a autoriza 
praclicarea unei profesii Intr-o jurisdictie; §i

Aceasla nu aduce atingere drepturilor acordate in temeiul scutirilor bilaterale de vize de catre 
statele membre ale Uniunii Europene.
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profesie reglementatS inseamna un serviciu a cSrui exercitare, inclusiv utilizarea unui titlu sau a 
unei denumiri, este condifionatS de dejinerea catificarilor specifice in temeiul unor dispozitii 
legislative, de reglementare sau administrative.

ARTICOLUL 11.3

Negocierea unui acord de recunoa§tere reciprocS a calificarilor profesionale

(1) Fiecare parte t§i Incurajeaza autoritatile competente sau organismele profesionale, dupS caz, 
sS dezvolte §i sa fumizeze Comiletului mixt privind recunoa?terea reciproca a calificarilor 
profesionale („Comitetul ARR"), instituit m temeiul articolului 26.2 aline^l (1) litera (b), 
recomandari comune privind acordurile de recunoa§tere reciproca propose.

ARTICOLUL 11.2

Obiective §i domeniu de aplicare

(2) O recomandare fumizeaza o evaluare a valorii potentiale a unui acord de recunoa§tere 
reciproca, pe baza unor criterii precum nivelul existent de deschidere a piefei, nevoile industriei §i 
oportunitatile de afaceri, de exemplu, numarul de profesioni^ti care ar putea beneficia de acord, 
existenja altor acorduri de recunoa§tere reciproca m sector fi cSfUgurile preconizate in ceea ce 
prive§te dezvoltarea economica §i a mtreprinderilor. In plus, acesta trebuie sa fumizeze o evaluare 
cu privire la compatibilitatea regimurilor de licenliere sau de calificare ale parjilor §i abordarea 
preconizata pentru negocierea unui acord de recunoa§tere reciproca.

(1) Prezentul capitol stabilejte un cadm pentru facilitarea unui regim echitabil, transparent §i 
consecvent pentru recunoa§terea reciproca a calificarilor profesionale de catre parti §i stabile$te 
condiliile generale pentru negocierea unor acorduri de recunoa?tere reciproca.

(2) Prezentul capitol se apiica m cazul profesiilor care sunt reglementate in fiecare parte, inclusiv 
in toate sau in unele dintre statele membre ale Uniunii Europene §i in toate sau in unele provincii §i 
teritorii din Canada.

(3) Comitetul ARR, intr-o perioada rezonabiia de timp, revizuie§te recomandarea pentru a asigura 
coerenta cu cerin|ele prezentului capitol. Daca aceste conditii sunt Tndeplinite, Comitetul ARR 
stabile$te masurile necesare pentru a negocia ?! fiecare parte i§i informeaza autoritafile relevante cu 
privire la aceste etape.

(3) O parte nu acorda recunoa§terea intr-o maniera care ar constitui un mijloc de discriminare in 
aplicarea criteriilor sale privind eliberarea de autorizatii, de licenie sau de certificate pentru 
fumizorii de servicii sau o restricfie disimulaia in calea comerfului cu servicii.

(4) Un acord de recunoaftere reciproca a calificarilor profesionale adoptat in temeiul prezentului 
capitol se apiica in toate teritoriile Uniunii Europene §i ale Canadei. (4) In continuare, entitatile negociatoare desfa^oara negocierea ?i prezinta un proiect de text al 

acordului de recunoa^tere reciproca Comiletului ARR.

(5) Comitetul ARR revizuie§te ulterior proiectui de acord de recunoa§tere reciproca pentru a 
asigura coerenfa acestuia cu prezentul acord

1
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(b) educatia, experienta sau foraiarea unui prestator de servicii care au fost dobandite in propria 
jurisdictie a partii.

(6) DacS, din punctui de vedete a\ Coinitetuiui ARR, acordui de recunoa^tete reciproca a 
calificSrilor profesionale este tn conformitate cu prezentul acord, Comitetul ARR adopts acordul 
respectiv printr-o decizie, care este condilionatS de notificarea ulterioarS a Comitetului ARR de 
cStre fiecare parte cu privire la Indeplinirea cerintelor interne respective. Decizia devine obligatorie 
pentru parji la notificarea Comitetului ARR de cStre fiecare parte.

ARTICOLUL11.5

Comitetul mixt pentru recunoa§terea reciproca a calificarilor profesionale

Comitetul ARR responsabil pentru punerea in aplicare a articolului 11.3:ARTICOLUL 11,4

(a) este compus din $i co-prezidat de reprezentanli din Canada §i Uniunea Europeans, care 
trebuie sa fie diferiti de autoritatile competente sau organismele profesionale prevazute la 
articolul 11.3 alineatul (1). O listaa reprezentanfilor este confirmata printr-un schimb de 
scrisori;

Recunoa§tere

(I) Recunoa^terea calificarilor profesionale oferita de un acord de recunoa§tere reciproca permite 
fumizonilui de servicii practicarea de activitafi profesionale in jurisdictia gazdfl, in conformitate cu 
termenii fi conditiiie specificate In acordul respectiv.

(b) se intrunejte in termen de un an de la intrarea in vigoare a prezentului acord §i, ulterior, dupa 
com este necesar sau astfel cum s-a decis;(2) in cazul in care calific3rile profesionale ale unui prestator de servicii al unei parti sunt 

recunoscute de c§lre cealaltS parte in conformitate cu un acord de recunoa^tere reciproca, 
autoritatile competente din jurisdictia gazda acorda fumizorului de servicii un tratament nu mai 
putin favorabil decat cel acordat in situatii similare unui prestator de servicii similar ale carui 
calificari profesionale au fost certificate sau atestate in propria jurisdictie a partii-

i§i stabileste reguiamentul de procedura;(c)

faciliteaza schimbul de informafii cu privire la legi, regulamente, politici §i practici referitoare 
la standarde sau criterii pentru autorizarea, licentierea sau certificarea profesiilor 
reglementate;

(d)

(3) Recunoa§terea calificarilor profesionale in cadrul unui acord de recunoa§tere reciproca nu 
poale fi conditionata de:

(a) indeplinirea de catre un prestator de servicii a obligatiei de cetatenie sau a oricarei alte forme 
de re§edinta; sau
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CAPITOLUL DOISPREZECE(e) pune la dispozitia publicului informatii cu privire la negocierea §i punerea in aplicare a 
acordurilor de recunoa§tere reciproc§;

REGLEMENTARE INTERNA

(f) raporteaza Comitetului mixt CETA cu privire la progresul negocierilor §i punerea in aplicare a 
acordurilor de recunoa^tere reciprocS; $i

ARTICOLUL 12,1

(g) dupa caz, fumizeazS informatii §i completeazS orientarile prevazute in anexa 11 -A,
Definitii

in sensul prezentului capitol:ARTICOLUL 11.6

autorizatie inseamna acordarea permisiunii unei persoane de a presta un serviciu sau de a exercita 
orice alta activitate economica;

Orientari pentru negocierea §i Tncheierea acordurilor de recunoa§lere reciproca a calificarilor
profesionale

autoritate competenta inseamna orice guvem al unei parti sau un organism neguvemamental in 
exercitarea competentelor delegate de c§tre orice guvem al unei parfi care acorda o autorizatie;

Ca parte a cadmiui pentru obtinerea recunoa§terii reciproce a calificarilor profesionale, partile 
stabilesc in anexa 11 -A orientari fara caracter obligatoriu cu privire la negocierea |i incheierea de 
acorduri de recunoaftere reciproca.

proceduri de autorizare inseamna norme administrative sau procedurale, inclusiv pentru 
modificarea sau retnnoirea unei licente, care trebuie sa fie respeclate pentru a demonstra 
conformitaiea cu cerintele de autorizare;ARTICOLUL 11.7

cerinte de autorizare inseamna cerintele de fond, altele decSt cerinfele de calificare, care trebuie sa 
fie respectate in vederea obtinerii, a modificarii sau a reinnoirii unei autorizatii;

Puncte de contact

Fiecare parte stabile§te unul sau mai multe puncte de contact pentru administrarea prezentului 
capitol.

I
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proceduri de calificare inseamnS norme administrative sau procedurale care trebuie sS fie 
respectate pentru a demonstra conformitatea cu cerinfele de calificare; ?i

(2) Prezentul capitol nu se aplicS cerinfelor de autorizare, procedurilor de autorizare, cerintelor de 
calificare sau procedurilor de calificare:

cerinfe de calificare inseamnS cerinfele de fond referitoare la competenje, care trebuie s3 fte 
respectate tn vederea ob(inerii, a modificarii sau a reinnoirii unei autorizatii.

(a) in temeiul unei masuri neconforme existente mentinutS de o parte, astfel cum este prevSzut tn 
I ista sa la anexa 1; sau

(b) care au legStura cu oricare dintre urmatoarele sectoare sau activitSIi:
ARTICOLUL 12.2

(i) pentru Canada, industriile culturale ji, astfel cum este prevazut in lista sa din anexa 11, 
serviciile sociale, afacerile interne, situafia minorilatilor, serviciile de jocuri de noroc fi 
pariuri, precum §i colectarea, tratarea fi distribuirea apei; §i

Domeniul de aplicare

(1) Prezentul capitol se aplicS unei masuri adoptate sau mentinute de o parte in ceeace prive§te 
cerintele de autorizare, procedurile de autorizare, cerinfele de calificare sau procedurile de calificare 
care afecteaza:

(ii) pentru partea UE, serviciile audio-vizuale §i, astfel cum este prevSzut in lista sa din 
anexa II, serviciile de sSnatate, educaiie §i sociale, serviciile de jocuri de noroc §i 
pariuri^’, precum ^i colectarea, tratarea §i distribuirea apei.

(a) prestarea transfrontalierS de servicii, astfel cum este definit3 la articolul 9.1 (Defmifii);

(b) prestarea unui serviciu sau exercitarea oricarei alte activiiafi economice, prin prezenta
comerciala pe teritoriul celeilalte p§r{i, inclusiv instituirea unei astfel de prezenfe comerciale;

ARTICOLUL 12.3

Cerinfe §i proceduri de autorizare §i calificare

(c) prestarea unui serviciu prin piezenfa unei persoane fizice a celeilalte parti pe teritoriul partii in 
cauza, in conformitate cu articolul 10.6 alineatul (2) (Obligalii din alte capitole).

(1) Fiecare parte se asigura cacerinfele de autorizare, cerinjele de calificare, procedurile de 
autorizare sau procedurile de calificare pe care le adopta sau le menfine se bazeaza pe criterii care 
impiedica autoritatea competenta sa i§i exercite puterea de apreciere in mod arbitrar.-

21 Cu excepfia Mallei.
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(2) Criteriile meniionate la alineatul (1) sunt: (6) Fiecare parte mentine sau instituie tribunale sau proceduri judiciare, artiitrale sau 
administrative care asigura, la cererea unui investitor, astfel cum este definit la articolul 8.1 
(DeFinifii), sau presiator de servicii afectat, astfel cum este definit la articolul 1.1 (Definitii cu 
aplicabilitate generals), o examinare prompts §i, tn cazul m care se justifies, aejiuni corective 
corespunzStoare pentru deciziile administrative care aduc atingere presiSrii unui serviciu sau 
exercitarii orieSrei alte activitSji economice. In cazul in care astfel de proceduri nu sunt 
independente fa{S de organismul msSreinat sa adopte decizia administrativS respectivS, fiecare parte 
se asigurS c3 procedurile sunt aplicate astfel Tncat sS permits o revizuire obiectivS ji imparjialS.

(a) dare §i transparente;

(b) obiective; §i

(c) stabilite in prealabil §i puse la dispozifia publicului.

(3) PSrfile recunosc cS exercitarea puterii de apreciere statutare conferite unui ministru cu privire 
la 0 decizie referitoare la acordarea unei autorizatii de interes public nu este in contradiejie cu 
alineatul (2) liiera (c), cu condi|ia s3 fie exercitatS in mod conseeveni cu obiectul statutului aplicabil 
§i nu intr-un mod arbitrar §i ca exercitarea acesteia sS nu fie altfel incompatibilS cu prezentul acord.

(7) Fiecare parte se asigurS c3 procedurile de autorizare sau procedurile de calificare pe care le 
adopts sau mentine sunt cat mai simple posibil §i nu complies in mod nejustificat sau nu intarzie 
prestarea unui serviciu sau desfS§urarea orieSrei alte aclivitSti economice.

(8) Taxa de autorizare pe care un soliciiant o poate suporta in legSturS cu cererea de autorizare 
prezentatS este rezonabilS fi proportionals cu respectivele costuri suportale §i nu limiteazS in sine 
prestarea unui serviciu sau desfa§urarea orieSrei alte activitSti economice.

(4) Alineatul (3) nu se aplicS in cazul cerinlelor de autorizare sau al cerintelor de calificare pentru 
un serviciu profesional.

(5) Fiecare parte se asigurS c3 o autorizafie se acordS de indatS ce autoriiatea competentS 
stabile?te c3 au fost indeplinite condiliile de autorizare §i, odatS acordatS, ca autorizaiia intrS in 
vigoare fSrS intSrziere, in conformitate cu termenii ^i condifiile specificate in aceasta.

(9) Taxele de autorizare nu includ plStile pentru licitatii, taxele pentru utilizarea resurselor 
naturale, redevenfe, proceduri de ofertare sau alte mijioace nediscriminatorii de atribuire a 
concesiunilor sau contributiile obligaiorii la prestarea unui serviciu Universal.

(10) Fiecare parte se asigurS cS procedurile de autorizare sau procedurile de calificare aplicate de 
autoritatea competentS |i deciziile autoritStii competente in cadnil procesului de autorizare sunt 
impartiale fatS de tofi solicitantii. Autoritatea competentS ar trebui sS ia decizii in mod independent 
§i, in special, nu ar trebui s3 rSspundS fajS de nicio persoanS care presteazS un serviciu sau care 
desf3§oarS orice altS activitate economics pentru care se solicits autorizarea.

’
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(11) in cazul fn care exists anumite termene pentru prezentarea cererilor de autorizare, 
solicitantului i se acordS un termen rezonabil pentru prezentarea cererii. Autoritatea competentS 
inijiazS solutionarea unei cereri fSra mtarzieri nejustificate. In cazul in care este posibil, cererile ar 
trebui sS fie acceptate tn format electronic in acelea^i conditii de autenticitate ca documentele 
prezentate pe suport de hSrtie.

CAPITOLUL TREISPREZECE

SERVICIIFINANCIARE

ARTICOLUL 13.1
(12) in cazul in care se considers a fi adecvat, in locul documentelor originale ar trebui sS fie 
acceptate copii legalizate. Definitii

In sensul prezentului capitol:(13) Fiecare parte se asigurS c3 solujionarea unei cereri de autorizare, inclusiv luarea unei decizii 
finale, se incheie intr-un termen rezonabil de la prezentarea unei cereri complete. Fiecare parte ar 
trebui s3 stabileasca un termen normal de solufionare a unei cereri. prestator de servicii financiare transfrontaliere al unei parfi inseamnS o persoanS a unei pSrfi 

care este angajata in activitatea de prestare a unui serviciu financiar pe teritoriul pSrfii §i care 
dorefte s3 presteze sau presteazS un serviciu financiar prin prestarea transfrontalierS a serviciului 
respectiv;

(14) Lacererea solicitantului, autoritatea competentS a unei pSrti fumizeazS, fSrS intarziere 
nejustiflcatS. informatii referitoare la stadiul cererii.

(15) In cazul in care o cerere este consideratS incompletS, autoritatea competentS a unei pSiti, intr- 
0 perioadS rezonabilS de timp, informeazS solicitantui, identifies informaliile suplimentare necesare 
pentru finalizarea cererii §i oferS solicitantului posibilitatea de a corecta deficienjele.

prestare transfrontalierS de servicii financiare sau corner^ transfrontalier cu servicii 
financiare inseamnS prestarea unui serviciu financiar;

(a) de pe teritoriul unei pSrti pe teritoriul celeilalte pSrfi; sau
(16) in cazul in care autoritatea competentS a unei pSrfi respinge cererea, acesta informeazS 
solicitantui in sens §i fSra TntSrziere nejustificalS. La cererea solicitantului, autoritatea competentS a 
pSrlii informeazS, de asemenea, solicitantui cu privire la motivele pentru care a fost respinsS cererea 
§i termenul de revizuire sau de introducers a unei cai de atac impotriva deciziei respective. 
Solicitantului ar trebui sS i se permits, in termene rezonabile, sa prezinte din nou cererea.

(b) pe teritoriul unei parji, de o persoanS a pSrtii respective, catre o persoanS a celeilalte pSrli'.

dar nu include prestarea unui serviciu pe teritoriul unei pSrti prin intermediul unei investitii pe 
teritoriul respectiv.
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<-zrrEU/CA/ro 183 EU/CA/ro 184

£
H2‘2



institute flnanciarS Inseamna un prestator care desfa^oarS una sau mai multe dintre operatiunile 
definite ca fiind servicii financiare in prezentul articol, in cazul in care prestatorul este reglementat 
sau supravegheat in ceea ce prive§te prestarea serviciilor respective ca o institutie financiara in 
conformitate cu legislajia parjii pe al cSrei teritoriu se aflS, inclusiv o sucursala pe teritoriul parjii 
aparjinand prestatorului de servicii financiare, al carei sediu se afla pe teritoriul celeilaUe parti;

(iv) servicii auxiliare de asigurari precum servicii de consultanfa, de actuariat, de evaluare a 
riscurilor §i de solutionare a revendicarilor; §i

(b) servicii bancare §i alte servicii financiare (cu exceptia asigurarilor):

(i) acceptarea depozitelor §i a altor fonduri rambursabile de la populatie;
institufie financiard a celeilaltc parji inseamna o institutie financiara, inclusiv o sucursala, situata 
pe teritoriul unei parti, care este controlaia de o persoana a celeilalte parti; (ii) imprumuturi de orice tip, inclusiv credit de consum, credit ipotecar, factoring §i 

finantarea tranzactiilor comerciale;
serviciu financiar inseamna un serviciu de natura financiara, inclusiv serviciile de asigurare ?! 
serviciile conexe, serviciile bancare §1 alte servicii financiare (cu exceptia asigurarilor), precum §i 
serviciile conexe sau auxiliare unui serviciu de natura financiara. Serviciile financiare includ 
urmatoarele activitati;

(iii) leasing financiar;

(iv) toate serviciile de piati §i de transferuri monetare, inclusiv cariile de credit ?i de debit, 
cecurile de calatorie §i cecurile bancare;

(a) servicii de asigurari §i servicii conexe asigurarilor

(v) garantii §i angajamente;
(i) asigurare directa (inclusiv coasigurare):

(vi) tranzactionarea, m nume propriu sau in numele clientilor, pe piata bursiera, pe piafa 
extrabursiera sau pe alte piete, a urmatoarelor; ^(A) de viata; sau

(A) instrumente ale pletei monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerf, certificate de 
depozit);

(B) asigurari generale;
i

(ii) reasigurare §i retrocesiune;

(B) schimb valutar;
(iii) activitati de intermediere a asigurarilor precum brokeraj §i agentie; sau

(C) produse derivate, inclusiv futures ji optiuni;

i
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prestator de servicii financiare inseamnS o persoanS a unei parji care este angajata in activitatea 
de prestare a unui serviciu financiar pe teritoriul acelei parti, dar nu include o entitate public§;

instrumente ale cursului de schimb §i ale ratei dobanzilor, inclusiv produse cum ar 
fi swapurile §i contractele forward pe rata dobanzii;

(D)

investitie Tnseamna ..investitie”, astfel cum este definita la articolul 8.1 (Definitii), cu exceptia celei 
tn sensul prezentului capitol, in ceea ce prive§te ..imprumuturile” §i ..titlurile de creanfa” mentionate 
la articolul respectiv:

titluii de valoare transferabile; sau(E)

(F) alte instrumente §i active financiare negociabile, inclusiv lingouii;

un imprumut acordat unei institufii financiare sau un titlu de creanta emis de o institufie 
financial^ este o investitie in institupa financiara respectiva numai tn cazul in care este tratat 
drept capital reglementat de partea pe teritoriul careia se afla institutia financiara; §i

(vii) participarea la emisiunile de valori mobiliare de orice natura, inclusiv garanpile,
plasamentele (private sau publice) tn calilate de agent fi prestarea de servicii conexe;

(a)

(viii) brokeraj monetar;
un tmprumut acordat de o institutie financiara sau un titlu de creanta detinut de o institutie 
financiara, altui decat un tmprumut acordat unei institutii financiare sau un titlu de creanta 
emis de o institutie financiara mentionat Ja litera (a), nu este o investitie;

(b)
(ix) gestionarea activelor, ca de exemplu gestionarea numerarului sau a portofoliului, toate 

formele de gestionare a plasamentelor colective, gestionarea fondurilor de pensii, 
servicii de custodie, de depozitare fi fiduciare;

pentru o mai mare certitudine,
servicii de decontare fi compensare pentru activele financiare, inclusiv titluri de valoare, 
produse derivate fi alte instrumente negociabile;

(X)

capitolul opt (Investitii) se aplica unui imprumut sau unui titlu de creanta, in masura in care 
acesta nu intra sub incidenta prezentului capitol; fi

(c)

comunicarea fi transferul de informatii financiare, prelucrarea datelor financiare fi 
software-ul aferent; sau

(xi)
un imprumut acordat de un prestator transfrontalier de servicii financiare sau un titlu de 
creanta detinut de acesta, altul decSt un imprumut acordat unei institupi financiare sau un titlu 
de creanta emis de aceasta, este o investitie tn sensul capitolului opt (Investipi) in cazul in 
care tmprumutul sau titlul de creanta indeplinefte criteriile pentru investipi stabilite la 
articolul 8.1 (Definitii);

(d)

servicii de consultanta, de intermediere fi alte servicii financiare auxiliare privind toate 
activitatile enumerate la punctele (i)-(xi), inclusiv furnizarea de informapi privind 
creditele f i evaluarea dosarelor de credit, cercetari f i consultanta privind investipile f i 
portofoliile de investipi. consultanta privind achizitiile, restructurarile fi strategiile 
societaplor comerciale;

(xii)

investitor tnseamna „investitor'’ astfel cum este definit la articolul 8.1 (Definipi);
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servidu finandar nou inseamnS un serviciu financiar care nu este prestat pe teritoriul unei parti, 
dar care este prestat pe teritoriul celeilalte parji §i care include orice forma noua de prestare a unui 
serviciu financiar sau vfinzarea unui produs financiar care nu este vandut pe teritoriul partii;

ARTICOLUL 13.2

Domeniul de aplicare

(1) Prezentul capitol se aplica unei masuri adoptate sau mentinute de o parte cu privire la:persoatia a unei pSrti inseamna „persoana a unei parti” astfel cum este defmita la articolul 1.1 
(Definitii cu aplicabilitate generala) §i, pentru o mai mare siguranfa, nu include o sucursala a unei 
intreprinderi apartinSnd unei jari terte; (a) insiitufiile financiare ale celeilalte parti;

(b) un investitor al celeilalte parti, precum §i o investifie a investitorului respectiv tntr-o institutie 
financiara de pe teritoriul partii; §i

entitate public! inseamna;

(a) un guvem, o banca central! sau o autoritate monetar! a unei parti sau orice entitate detinuta 
sau controlata de catre o parte, care este insarcinata in principal cu exercitarea unor functii 
publice sau activitati de serviciu public, dar care nu include o entitate insarcinata in principal 
cu prestarea unor servicii financiare in conditii comerciale; sau

(c) comertul transfrontalier cu servicii financiare.

(2) Pentru o mai mare certitudine, dispozitiile capitolului opt (Invesiifie) se aplica;

(a) unei masuri legate de un investitor al unei parti §i o investitie a acestuia intr-un prestator de 
servicii financiare care nu este o institutie financiara; §i

(b) 0 entitate privata care indepline§te functii ce revin in mod normal unei band centrale sau unei
autoritati monetare, atunci cSnd exercita astfel de functii; §i

(b) unei masuri, alta declt o masur! legata de prestarea de servicii financiare, legata de un 
investitor al unei parti sau de o investitie a acestuia intr-o institutie financiar!.

organism de autoreglementare inseamn! un organism neguvemamental, inclusiv orice burs! sau 
piata de valori mobiliare sau futures, agentie de compensate sau orice alta organizatie sau asociatie 
care exercita, in nume propriu sau cu detegatie, autoritatea de reglementare sau de supraveghere 
asupra prestatorilor de servicii financiare sau a institutiilor financiare. (3) Articolele 8.10 (Tratamentul investitoriior §i al investitiilor reglementate), 8.11 (Compensarea 

pierderilor), 8.12 (Expropriere), 8.13 (Transferuri), 8.14 (Subrogare), ll6 (Refuzul acordarii de 
avantaje) §i 8.17 (Cerinfe de form!) sunt incorporate in prezentul capitol ^i fac parte din acesta.

t
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(4) Secliunea F din capitolul opt (Solu(ionarea litigiilor legate de investitii dintre investilori §i 
stat) este IncorporatS in prezentul capito! §i face parte din acesta numai pentru cererile de arbilraj tn 
care se susjine cS o parte a incalcat articolul 13.3 sau 13.4 in ceea ce prive§te extinderea, 
desfSfurarea, exploatarea, gestionarea, mentinerea, utilizarea, beneficierea de fi vanzarea sau 
instrainarea unei institufii financiare sau a unei investijii intr-o institutie financiarS, sau 
articolul 8.10 (Tratamentul investitorilor §i al investifiilor reglementate), 8.11 (Compensalii pentru 
pierderi), 8.12 (Expropriere), 8.13 (Transferuri) sau 8.16 (Refuzul acordSiii de avantaje).

(7) Dispozijiile capitolului doisprezece (Reglementare intemS) incorporate in prezentul capitol la 
alineatul (6) nu se aplicS cerintelor de autorizare, procedurilor de autorizare. cerinielor de calificare 
sau procedurilor de calificare:

(a) in temeiul unei masuri neconforme menfinute de Canada, astfel cum este prevazut in lista sa 
din anexa III-A;

(b) in temeiul unei mSsuri neconforme menjinute de Uniunea Europeans, astfel cum este prevazut 
in lisla sa din anexa I, in cazul in care o astfel de mSsurS se refers la servicii financiare; §i(5) Prezentul capitol nu se aplicS unei masuri adoptate sau mentinute de o parte cu privire la:

(a) activitSti sau servicii care fac parte dintr-un plan public de pensii sau un sistem legal de 
asigurSri sociale; sau

(c) astfel cum este prevSzut la articolul 12.2 alineatul (2) litera (b) (Domeniul de aplicare), in 
cazul in care o astfel de mSsurS se refers la servicii financiare.

(b) activitSti sau servicii realizate in contul pSrtii, cu garanfia sau folosind resursele financiare ale 
partii respective, inclusiv entitStile sale publice, ARTICOLUL 13.3

cu exceptia faptului cS prezentul capitol se aplicS in mSsura in care o parte permite ca activitStile 
sau serviciile mentionate la literele (a) sau (b) sS fie realizate de institutiile sale financiare in 
concurenjS cu o entitate publics sau o institutie fmanciarS.

Tratamentul national

(1) Articolul 8.6 (Tratamentul national) este incorporat in prezentul capitol ?i face parte din 
acesta §i se aplicS tratamentului aplicat institutiilor financiare §i investitorilor celeilalie pSrti §i 
investi(iilor acestora in institutiile financiare.(6) Capitolul doisprezece (Reglementare intemS) este incorporat in prezentul capitol ?i face parte 

din acesta. Pentru o mai mare certitudine, articolul 12.3 (Cerinte §i proceduri de autorizare §i 
calificare) se aplicS exercitSrii puterii de apreciere statutare de cStre autoritstile de reglementare 
financiara ale pSrtilor.

(2) Tratamentul acordat de o parte propriilor investilori §i investitiilor propriilor investilori in 
temeiul articolului 8.6 (Tratamentul national) inseamnS tratamentul acordat propriilor institutii 
financiare §i investitiilor propriilor investilori in institutiile financiare.
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(c) bazatS pe un acord sau pe o m^elegere cu jara lerja.ARTICOLUL 13.4

(2) O parte care recunoajte o masurSL pruden{iaia asigurS celeilalte parti posibilitaii adecvale 
pentru a demonstra ca exista circumstante in care sunt sau vor fi reglementari echivalente, 
supraveghere, punerea in aplicare a reglementarilor §i, dac§ este cazul, proceduri privind schimbul 
de informatii intre parti.

Tratamentul pe baza clauzei natiunii celei mai favorizate

(1) Articolul 8.7 (Tratamentul pe baza clauzei nafiunii celei mai favorizate) este Tncorporat m 
prezentul capitol §i face parte din acesta §i se aplica tratamentului aplicat institutiilor financiare $i 
investitorilor celeilalte parti ji investitiilor acestora in institutiile financiare.

(3) In cazul in care o parte recunoa§te o masura prudentiala in temeiul alineatului (1) litera (c) §i 
exista circumstantele descrise la alineatul (2), partea asigura posibilitaii adecvate celeilalte parti 
pentru a negocia aderarea la acord sau la intelegere sau pentru a negocia un acord sau o intelegere.

(2) Tratamentul acordat de o parte investitorilor unei tari ter(e §i investitiilor investitorilor unei 
tari terte in temeiul articolulul 8.7 alineatele (1) ji (2) (Tratamentul pe baza clauzei natiunii celei 
mai favorizate) inseamna tratamentul acordat institutiilor financiare ale unei tari terte §i investitiilor 
efectuale de investitorii unei fari terte in institutiile financiare.

ARTICOLUL 13.6

Accesul pe piataARTICOLUL 13.5

(1) O parte nu adopt! sau nu mentine, in ceea ce prive§te o institutie financiar! a celeilalte parti
sau in ceea ce prive?(e accesul pe piata prin constituirea unei institute financiare de catre un

1

investitor al celeilalte par|i, pe baza intregului sau teritoriu sau pe baza teritoriului la nivel national, 
provincial, teritorial, regional sau local de guvemare, o masura care;

Recunoa^terea masuriior prudentiale

(1) O parte poate recunoa^te o masur! prudential! a unei fari terfe in aplicarea unei masuri care 
intr! sub incidenfa prezentului capitol. Recunoajlerea poate ft:

(a) impune limitari cu privire la:(a) acordata in mod unilateral;

(i) numarul de instituiii financiare, sub forma de contingente numerice, monopoluri, 
prestatori exclusivi de servicii sau sub forma cerinfei de efectuare a unui test privind 
necesitatile economice;

(b) realizat! prin armonizare sau prin alte mijloace; sau

1

i

1
{
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(ii) resiric|ii privind valoarea totals a tranzacjiilor sau a activelor in raport cu serviciile 
financiare, sub forma unor contingente numerice sau a cerintei de efectuare a unui test 
privind necesit§^ile economice;

(3) Pentru mai multS certitudine:

0 parte poate impune termeni, conditii §i proceduri pentru autorizarea stabilirii 51 extinderii 
unei prezente comerciale, cu conditia ca aceasta sS nu contravinS obligatiei partii in temeiul 
alineatului (1) §i sa fie compatibilS cucelelalte dispozitii din prezentul capitol; fi

(a)

(iii) nurnSrul total de operatiuni cu servicii financiare sau cantitatea totals de servicii 
financiare produse, exprimate in unitSti numerice determinate sub forma unor 
contingente sau a cerinjei de efectuare a unui test privind necesitSfile economice; (b) prezentul articol nu impiedica o parte s3 solicite unei institutii financiare sS presteze anumite 

servicii financiare prin intermediul unor entitSIi juridicedistincte dacS, in conformitate cu 
legea partii, gama de servicii financiare prestate de instituiia financiarS respectiva nu poate fi 
prestatS prin intermediul unei singure entitSti.

(iv) participarea capitalului strain, exprimat sub forma unei limite procentuale maxime de 
participatie strains in institutii financiare sau valoarea totals a investitiilor strSine 
individuale sau cumulate in institutii financiare; sau

(V) restriciii privind numSrul total de persoane fizice care pot fi angajate intr-un anumit 
sector de servicii financiare sau pe care un fumizor de servicii financiare le poate angaja 
§i care sunt necesare pentru prestarea unui anumit serviciu financiar §i care se ocupS 
direct de fumizarea acestuia, sub unor contingente numerice sau a cerintei de efectuare a 
unui test privind necesitSlile economice; sau

ARTICOLUL 13.7

Prestare transfrontalierS de servicii financiare

Articolele 9.3 (Tratamentul national), 9.4 (Cerinte de formS) |i 9.6 (Accesul pe piatS) sunt 
incorporate in prezentul capitol ?! fac parte din acesta §i se aplic§ tratamentului prestatorilor de 
servicii financiare transfrontaliere care presteazS serviciile financiare menfionate In anexa 13-A.

(1)

(b) restrange sau impune anumite tipuri de entitSfi juridice sau de asocieri in participatiune prin 
care o institutie financiarS poate efectua 0 activitate economica.

(2) Tratamentul acordat de 0 parte prestatorilor de servicii ?! serviciilor proprii In temeiul 
articolului 9.3.2 (Tratamentul national) inseamnS tratamentul acordat fumizorilor de servicii 
financiare ^i serviciilor financiare proprii.

(2) Articolul 8.4.2 (Accesul pe piatS) este Incorporal In prezentul articol ?! face parte din acesta.

OMAA’
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(3) MSsurile pe care o parte nu le adopts sau nu le menjine cu privire la prestatorii de servicii 
serviciile celeilalte parji in temeiul articolului 9.6 (Accesul la pia|a) inseamnS masurile referitoare la 
prestatorii de servicii financiare transfrontaliere ai celeilalte parji care fumizeazS servicii financiare.

ARTICOLUL 13.8

Membrii echipei de conducere $i consiliile de administratie

(4) Articolul 9.5 (TratamentuI pe baza clauzei natiunii celei mai favorizate) este mcorporat in 
prezentul capitol §i face parte din acesta se aplicS tratamentului preslatorilor de servicii financiare 
transfrontaliere ai celeilalte parti.

O parte nu impune obligatia ca o institutie financiara a celeilalte parti sa numeascS in functii 
superioare de conducere sau in consiliul de administratie persoane fizice de o anumita cetSfenie.

(5) TratamentuI acordat de o parte prestatorilor de servicii §i serviciilor unei tari terte m temeiul 
articolului 9.5 (TratamentuI pe baza clauzei natiunii celei mai favorizate) inseamnS tratamentul 
acordat prestatorilor de servicii financiare ai unei tari terte §i serviciilor financiare ale unei tSri terte.

ARTICOLUL 13.9

Cerinje de performanta

(6) Fiecare parte permite unei persoane situate pe teritoriul sau, precum §i unui resortisant, 
indiferent de locul unde se afia, sa achizitioneze un serviciu financiar de la un prestator de servicii 
financiare transfrontaliere al celeilalte parti situat pe teritoriul celeilalte parti. Aceasta obligatie nu 
impune unei pSiti sS permiia prestatorilor respectivi sa facS afaceri sau sa 151 ofere serviciile pe 
teritoriul sau. Fiecare parte poate defini sintagmele „a face afaceri” ^i „a-§i oferi serviciile” Tn sensul 
prezentului articol, in conformitate cu alineatul (1).

(1) Partile negociaza dispozitii privind cerintele de performanta, cum ar fi cele prevazute la 
articolul 8.5 (Cerinte de performanta) cu privire la investitiile m institutiile financiare.

(2) In cazul in care, dupa trei ani de la intrarea in vigoare a prezentului acord, partile nu au 
convenit astfel de dispozitii, la cererea unei parti, articolul 8.5 (Cerinte de performanta) este 
incorporat in prezentul capitol ?! devine parte din acesta §i se aplica investitiilor in institutii 
financiare. In acest scop, ..investitie” in sensul anicolului 8.5 (Cerinte de performanta) Inseamna 
..investitie intr-o institute financiara de pe teritoriul sau”.(7) Pentru serviciile financiare prevazute tn anexa 13-A, fiecare parte permite unui prestator de 

servicii financiare transfrontaliere al celeilalte parti, la cerere sau la notificarea autoritatii de 
reglementare competente, daca este cazul, sa fumizeze un serviciu financiar prin orice noua forma 
de livrare sau sa vanda un produs financiar care nu este vSndut pe teritoriul pirtii, in cazul in care 
prima parte permite propriilor prestatori de servicii financiare sa fumizeze un astfel de serviciu sau 
sa vanda un astfel de produs in conformitate cu legislafia nafionaia, in situatii similare.
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(3) In termen de 180 de zile de la negocierea cu succes de cdtre parfi a dispozifiilor aplicabile 
cerinjelor de performanta in temeiul alineatului (1) sau ca urmare a cererii unei par(i de incoqjorare 
a anicolului 8.5 (Cerinte de perfonnania) in prezentul capitol in temeiul alineatului (2), dupa caz, 
fiecare pane T^i poate modifica lista conform cerintelor. Orice modificare trebuie sa fie limitata la 
enumerarea rezervelor pentru masurile existente care nu sunt conforme cu obligaiia privind 
cerinjele de performan|a in temeiul prezentului capitol, pentru Canada In sec|iunea A din lista sa la 
anexa in 51 pentru Uniunea Europeana in lista sa laanexa I: Articolul 13.10 alineatul (1) se aplica 
unor asifel de masuri in ceea ce prive§te dispoziliile referitoare la cerinfa de performanja negociate 
in temeiul alineatului (1) sau al articolului 8.5 (Cerinfe de performanta), astfel cum sunt incorporate 
in prezentul capitol tn temeiul alineatului (2), dupa caz.

(iii) unui guvem provincial, teritorial sau regional, astfel cum este prevazut de Canada in 
sectiunea A din lista sa la anexa m sau de Uniunea Europeana in lista sa la anexa I; sau

(iv) unei administraiii locale;

(b) continuarii sau reinnoirii imediate a unei masuri neconforme mentionate la litera (a); sau

(c) a unei modificari la 0 masura neconforma men|ionate la litera (a) in masura in care aceasta 
modificare nu diminueaza conformitatea masurii, astfel cum exista aceasta imediat inainte de 
modificare, cu articolele 13.3, 13.4, 13.6 sau 13.8.

(2) Articolul 13.7 nu se aplica:

ARTICOLUL 13.10
(a) unei masuri neconforme existente care este meniinuta de 0 parte la nivelul:

Rezerve ?i excep{ii
(i) Uniunii Europene, astfel cum este prevazut in lista sa din anexa I;

(1) Articolele 13.3,13.4, 13.6 §i 13.8 nu se aplica:
(ii) unui guvem national, astfel cum este prevazut de Canada in sectiunea A din lista sa la 

anexa III sau de Uniunea Europeana in lista sa la anexa I;(a) unei masuri neconforme existente care este mendnuta de 0 parte la nivelul:

(iii) unui guvem provincial, teritorial sau regional, astfel cum este prevazut de Canada in 
sectiunea A din lista sa la anexa III sau de Uniunea Europeana in lista sa la anexa I; sau

(i) Uniunii Europene, astfel cum este prevazut in lista sa din anexa I;

unui guvem national, astfel cum este prevazut de Canada in sectiunea A din lista sa la 
anexa 111 sau de Uniunea Europeana in lista sa la anexa I:

(ii)
(iv) unei administratii locale;
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(6) In ceea ce privejte drepturile de proprietaie intelectualS, o parte poate acorda o derogare de la 
articolele 13.3 13.4, precum §i de la orice dispozilie referitoare la transferal de tehnologie in ceea
ce privejte cerin{ele de performania negociate in lemeiul articolului 13.9 alineatui (1) sau 
incorporate in prezentul capito! in temeiul articolului 13.9 alineatui (2), dupa caz, daca derogarea 
este permisa de Acordul TRIPS, inclusiv derogari la Acordul TRIPS adoptate in temeiul articolului 
IX din Acordul OMC.

(b) continuarii sau reinnoirii imediate a unei masuri neconforme menfionate la litera (a); sau

(c) unei modificari a unei masuri neconforme menfionate la litera (a), in cazul in care modificarea 
nu reduce conformitatea masurii, in forma existenta la intrarea in vigoare a prezentului acord, 
cu articolul 13.7.

(3) Articolele 13.3, 13.4, 13.6, 13.7 §i 13.8 nu se aplicaunei masuri pe care Canada o adopta sau 
o menfine cu privire la serviciile financiare, astfei cum este prevazut in sectiunea B a listei sale din 
anexa III, sau unei masuri pe care Uniunea Europeana o adopta sau o menjine cu privire la serviciile 
financiare prevazute in lista sa din anexa II.

Articolele 13.3,13.4,13.6, 13.7,13.8 ^i 13.9 nu se aplica;(7)

achizitillor efectuate de o parte ale unei marfi sau ale unui serviciu achizijionat in scopuri 
guvemamentale §i nu in vederea revanzarii sau a utilizarii in fumizarea unei marfi sau a unui 
serviciu destinat vanzarii, indiferent daca achizitia respectiva este o „achizijie reglemeniata” 
in sensul articolului 19.2 (Obiectul §i domeniul de aplicare); sau

(a)

(4) tn cazul in care o parte a stabilit o rezerva cu privire la articolele 8.4 (Accesul pe piaja), 8.5 
(Cerinte de performanja), 8.6 (TratamentuI national), 8.7 (Tratamentul pe baza clauzei natiunii celei 
mai favorizate), 8.8 (Membrii echipei de conducere ?i consiliile de administratie), 9.3 (Tratamentul 
na(ional), 9.5 (Tratamentul pe baza clauzei najiunii celei mai favorizate) sau 9.6 (Accesul pe piafa) 
in lista sa din anexa I sau II, rezerva constituie, de asemenea, o rezervS cu privire la articolele 13.3,
13.4, 13.6, 13.7 sau 13.8, sau la orice dispozitie privind cerinfele de performanja negociate in 
temeiul articolului 13.9 alineatui (1) sau incorporate in prezentul capitol in temeiul articolului 13.9 
alineatui (2), dupa caz, in cazul in care masura, sectorul, subsectorul sau activitatea care face 
obiectul rezervei intra sub incidenfa prezentului capitol.

i

subventiilor sau sprijinului guvemamental pentru comeitul cu servicii fumizat de o parte.(b)

I
ARTICOLUL 13.11

Reglementare eficienta §i transparerita
i

(1) Fiecare parte se asigura ca toate masurile cu aplicabilitate generaia care intra sub incidenja 
prezentului capitol sunt administrate in mod rezonabil, obiectiv §i impartial.

(5) O parte nu adopta o masura sau o serie de masuri ulterior datei de intrare in vigoare a 
prezentului acord, care intra sub incidenfa listei Canadei la anexa n, sectiunea B sau a listei Uniunii 
Europene la anexa U §i care impune, in mod direct sau indirect, unui investitor al celeilalte parti, pe 
motiv de ceiatenie, sa vSnda sau sa instraineze in alt mod o investitie existenta in momentui in care 
masura sau seria de masuri a devenit efectiva.
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(4) O autoritate de reglementare ia o decizie adniinistrativ§ privind o cerere finalizata a unui 
investitor intr-o institutie financiarS, a unui prestator de servicii financiare transfronialiere sau a 
unei institutii financiare a celeilalte parji cu privire la fumizarea unui serviciu financiar intr-o 
perioada rezonabila de timp, care este justificatS de complexitatea cererii ?i de perioada de timp 
normals stabilita penini solufionarea cererii. Pentru Canada, o astfel de perioada de timp rezonabila 
este de 120 de zile. Autoritatea de reglementare notifica ftrS mtarziere solicitantui deciziei. In cazul 
in care nu este posibil ca o decizie si fie adoptatS mtr-o perioada rezonabila de timp, autoritatea de 
reglementare notifies fira intSrziere solicitantui 51 depune eforturi pentru a adopta decizia cat mai 
curand posibil. Pentru o mai mare certitudine, 0 cerere nu este considerata completa panS eSnd nu 
au fosi organizate loate audierile relevante $i autoritatea de reglementare nu a primit loate 
informatiile necesare.

(2) Fiecare parte se asigura cS legile, reglementarile, procedurile §i hotararile administrative cu 
aplicabilitate generala referitoare la orice chestiune reglementata de prezentul capitol sunt publicate 
fSra intarziere sau puse la dispozi{ie astfel incSt sS permits unei persoane interesate §i celeilalte pSrti 
sa se famiiiarizeze cu acestea. in mSsura in care este posibil, fiecare parte:

(a) publics in prealabil orice astfel de masuri pe care i§i propune sa le adopte;

(b) asigura persoanei interesate ?i celeilalte parfi o posibilitate rezonabila de a prezenta observatii 
cu privire la mSsurile propuse; §i

(c) permite un timp rezonabil intre publicarea finals a mSsuriior ji data la care acestea devin 
efective.

in sensul prezentului capitol, prezentele cerin|e le inlocuiesc pe cele prevazute la articolul 27.1 
(Publicare).

ARTICOLUL 13.12

Organisme de autoreglementare

(3) Fiecare parte menjine sau institute mecanisme adeevate pentru a raspunde intr-un interval de 
timp rezonabil unei solicitari adresate de 0 persoana interesata in ceea ce prive§te masurile cu 
aplicabilitate generala care intra sub incidenfa prezentului capitol.

in cazul in care 0 parte impune unei instituiii financiare sau unui prestator de servicii financiare 
transfronialiere al celeilalte pSiti obligatia de a fi membru, de a participa sau de a avea acces la un 
organism de autoreglementare pentru a fumiza un serviciu financiar pe teritoriul parfii respective 
sau acorda un privilegiu sau avantaj la fumizarea unui serviciu financiar prin intermediul unui 
organism de autoreglementare, partea solicitantS se asigurS cS organismul de autoreglementare 
respects obligatiile din prezentul capitol.
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(3) Prezentul articol nu Iinpiedic3 o institute financiara a unei parfi si solicite celeilalte pSrfi sa 
analizeze posibilitatea autorizarii presiarii unui serviciu financiar care nu este prestat pe teritoriul 
niciunei par(i. Cererea respecta dispozitiile legii aplicabile pe teritoriul partii care prime^te cererea 
§i nu esie supusa obligajiilor din prezentul articol.

ARTICOLUL 13.13

Sisteme de plata §i compensare

in temtenii §i condiliile de acordare a tratamentului national, fiecare parte acorda unui prestator de 
servicii financiare al celeilalte parji stabilit pe teritoriul sau acces la sistemele de plata §1 
compensate exploatate de o parte sau de o entitate in exercitarea autoritafii guvemamenlale care i-a 
fost delegata de o parte, precum §i acces la facilitaii oficiale de finaniare §i refinaniare disponibile in 
cursul normal al activitaiilor comerciale obi§nuite. Prezentul articol nu acorda acces la facilitatile de 
creditor de ultima instan[a ale unei parti.

ARTICOLUL 13.15

Transferul §i prelucrarea informatiilor

(1) Fiecare parte permite unei institutii financiare sau unui prestator de servicii financiare 
transfrontaliere al celeilalte parti sa transfere informatii in forma electronica sau in alta forma, catre 
§i dinspre teritoriul sau, pentru prelucrarea datelor, atunci cand prelucrarea este necesara pentru 
activiiafile obifnuite ale institutiei financiare sau ale prestatorului de servicii financiare 
transfrontaliere.

ARTICOLUL 13.14

Servicii financiare noi

(2) Fiecare parte mentine garanfii adecvate pentru a proteja viafa privata, in special in ceea ce 
privejte transferul de informatii cu caracter personal, in cazul in care transferul de informatii 
financiare implica informatii cu caracter personal, astfel de Iransferuri trebuie sa fie in conformitate 
cu legislafia care reglementeaza procectia informatiilor cu caracter personal pe teritoriul partii unde 
i§i are originea transferul.

(1) Fiecare parte permite unei institutii financiare a celeilalte parfi safumizeze orice serviciu 
financiar nou pe care prima parte 1-ar permite institutiilor sale financiare in situatii similare, in 
temeiul legislatiei nalionale, la cerere sau la notificarea autoritatii de reglementare competente, daca 
este cazul.

(2) O parte poate stabili forma institutionaia ^i juridica prin care serviciul financiar nou poate fi 
prestat fi poate solicita o autorizatie pentru prestarea serviciului respectiv. Atunci cSnd se solicita o 
astfel de autorizatie, se ia o decizie intr-un termen rezonabil, iar autorizaita poate fi refuzata numai 
din motive prudentiale.
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ARTICOLUL 13.16 ARTICOLUL 13.17

Exceptia pradenjiala Exceptii specifice

(!) PrezentuI acord nu Tmpiedica o parle s8 adopte sau sS menjina masuri rezonabile din motive 
prudenfiale, inclusiv;

(1) PrezentuI acord nu se aplica masurilor luate de oentitate publicain cadrul politicilor monetare 
sau de schimb. PrezentuI alineat nu afecteaza obligaliile unei parji in temeiul articolelor 8.5 (Cerinfe 
de performanja), 8.13 (Transferuri) sau 13.9.

(a) protecfia investitorilor, a deponen(ilor, a titularilor de polife sau a persoanelor fat^ de care o 
institufie financiara, un prestator de servicii financiare transfrontaliere sau un prestator de 
servicii financiare are o obligafie fiduciara;

(2) PrezentuI acord nu impune unei parti sa fumizeze sau sa permita accesul la informatiile 
referitoare la activitatile comerciale conturile clientilor individual!, ale prestatorilor de servicii 
financiare transfrontaliere, ale institutiilor financiare sau la orice informatii confidenliale care, daca 
sunt dezvaiuite, ar interfera cu anumite chestiuni de reglementare, de supraveghere sau de aplicare a 
legii sau ar fi contrare in alt mod interesului public sau ar aduce atingere intereselor comerciale 
legitime ale anumitor Tntreprinderi.

(b) mentinerea sigurantei, soliditatii, integritatii sau responsabilitatii financiare a unei institutii 
financiare, aunui prestator de servicii financiare transfrontaliere sau a unui prestalorde 
servicii financiare; sau

(c) asigurarea integritatii $i stabilitatii sistemului financiar al unei parti.

ARTICOLUL 13.18
(2) Fara a aduce atingere alter mijloace de reglementare prudentiaia a comertului transfrontalier 
cu servicii financiare, una dintre parti poate solicita inregistrarea prestatorilor de servicii financiare 
ai celeilalte parti ?i a insirumenlelor financiare.

Comitetul pentru servicii financiare

(I) Comitetul pentru servicii financiare instituit in temeiul articolului 26.2 alineatul (1) litera (f) 
(Comitete specializate) include reprezentanti ai autoritatilor responsabile de politica in domeniul 
serviciilor financiare cu experienta in domeniul reglementat de prezentul capitol. Pentru Canada, 
reprezentantui comitetului este un functionar al Ministerului de Finante Canadian sau succesorul 
acestuia.

(3) Sub rezerva articolelor 13.3 ?! 13.4, o parte poate, din motive prudenpale, sa interzica un 
anumit serviciu financiar sau o anumita activitate financiara. O astfel de interdictie nu se aplica 
tuturor serviciilor financiare sau unui intreg subsector al serviciilor financiare precum subsectorul 
bancar.

(2) Comitetul de servicii financiare ia decizii de comun acord.
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(3) Comitetul de servicii fmanciare se mirune^te anual sau cu o altS frecvenfa §i: ARTICOLUL 13.20

(a) supravegheazS punerea in aplicare a prezentului capitol; Solufionarea litigiilor

(I) Capitolul douazeci §i noua (Solujionarea litigiilor) se aplica, astfel cum este modificat de 
prezentul articol, solulionSrii litigiilor care decurg din prezentul capitol.

(b) organizeaza un dialog cu privire la reglementarea sectorului serviciilor fmanciare, cu scopul 
de a tmbunataji cunoa^terea reciproca a sistemelor de reglementare respective ale partilor ?i 
de a coopera pentru dezvoltarea standardelor Internationale, astfel cum este ilustrat in 
Memorandumul privind dialogul pentru reglementarea sectorului serviciilor fmanciare din 
anexa 13-C; §i

(2) In cazul in care parfile nu reu?esc sa ajunga la un acord asupra componentei comisiei de 
arbitraj institute in scopul unui litigiu care decurge din prezentul capitol, se aplica articolul 29.7 
(Componenla comisiei de arbitraj). Cu toate acestea, se considera ca toate trimiterile la lista 
arbitrilor stabilita in temeiul articolului 29.8 (Lista arbitrilor) se refera la lista arbitrilor stabilita in 
temeiul prezentului articol.

(c) pune in aplicare articolul 13.21.

(3) Comitetul mixt CETA poate stabili o lista de cel pulin 15 persoane, alese pe baza unor criterii 
de obiectivitate, fiabilitaie §i bun discemamant, care sunt dispuse §i capabile sa fie arbitri. Lista se 
compune din trei subliste: o sub-lista pentru fiecare parte ?i o sub-lista a persoanelor care nu sunt 
resortisanti ai niciunei parti pentru a actiona in calitate de prejedinti. Fiecare sublista cuprinde cel 
putin cinci persoane. Comitetul mixt CETA poate revizui lista in orice moment §i se asigura ca lista 
este in conformitate cu prezentul articol.

ARTICOLUL 13.19

Consultari

(1) O parte poate solicita consultari cu cealalta parte cu privire la orice aspect care decurge din 
prezentul acord §i afecteaza serviciile fmanciare. Cealalta parte examlneaza cererea cu atentie.

(2) Fiecare parte se asigura ca, atunci cand exista consultari in temeiul alineatului (1), delegatia sa 
include functionari cu experienta relevanta in domeniul reglementat de prezentul capitol. Pentru 
Canada, aceasta inseamna functionari ai Ministerului de Finante Canadian sau ai succesorului 
acestuia.

(4) Arbitrii incluji in lista trebuie sa aiba competente sau experienta in dreptul sau reglementarea 
serviciilor fmanciare sau in practica acestora, ceea ce poate include reglementarea prestatorilor de 
servicii fmanciare. De asemenea, arbitrii care indeplinesc functia de pre^edinte trebuie sa aiba 
experienta ca membru al comisiei, consilier sau arbitru in cadrul procedurilor de solufionare a 
litigiilor. Arbitrii sunt independenli, i§i exercita funcfia in nume propriu §i nu accepta instruc|iuni 
din partea niciunei organizatii sau a niciunui guvem. Arbitrii respecta codul de conduita din 
anexa 29-B (Codul de conduita).
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(5) in cazul in care o comisie de arbitraj considers cS o mSsurS este incompatibilS cu prezentui 
acord mSsura afecteazS;

(2) In cazul unui litigiu legal de investifii in temeiul alineatului (1) litera (a) sau dacS parStul 
invocS articolul 13.16 alineatul (1) in termer de 60 de zile de la iniroducerea unei acjiuni la tribunal 
m temeiul articolului 8.23 (Introducerea unei actiuni la tribunal), se constituie o diviziune a 
tribunalului m conformitate cu articolul 8.27 alineatul (7) din lista stabilitS in temeiul 
articolului 13.20 alineatul (3). In cazul in care paratul invocS articolul 13.16 alineatul (1) in termen 
de 60 zile de la introducerea unei cereri avand ca obiect un litigiu relativ la investilii, alta decSt In 
temeiul alineatului (1) litera (a), perioada de timp aplicabilSpentru alcatuirea unei diviziuni a 
tribunalului in temeiul articolului 8.27 alineatul (7) (Constituirea tribunalului) incepe la data la care 
paratul invoca articolul 13.16 alineatul (1). In cazul in care Comitetul mixt CETA nu afScut 
numirile tn temeiul articolului 8.27 alineatul (2) (Constituirea tribunalului) In perioada prevSzutS la 
articolul 8.27 alineatul (17) (Constituirea tribunalului), oricare dintre pSrtile la litigiu poate solicita 
ca secretarul general al Centrului International pentru Reglementarea relative la Investitii („ICSID”) 
sS aleaga membrii tribunalului din lista stabilitS in temeiul articolului 13.20. In cazul In care lista nu 
a fost instituitaln temeiul articolul 13.20 la data depunerii cererii In conformitate cu articolul 8.23 
(Introducerea unei actiuni la tribunal), Secretarului General al ICSID selecteazS membrii 
tribunalului dintre persoanele propuse de una sau de ambele pSrti in conformitate cu articolul 13.20.

(a) sectorul serviciilor financiare ?! orice alt sector, partea reclamantS poate suspenda beneficiile 
din sectorul serviciilor financiare care au un efect echivalent cu efectul mSsurii tn sectorul 
serviciilor financiare al pSrtii; sau

(b) doar un sector, aitu! decSt sectorul serviciilor financiare, partea reclamantS nu suspenda 
beneficiile in sectorul serviciilor financiare.

ARTICOLUL 13.21

Litigiile relative la investitii in sectorul serviciilor financiare

(1) Sectiunea F din capitolul opt (Solutionarea litigiilor legate de investitii dintre investitori §i 
stat) se apIicS, astfel cum este modificatS prin prezentui articol §i anexa 13-B:

(3) Paratul poate sesiza in scris Comitetul pentru servicii financiare sS ia o decizie daca §i, in caz 
afirmativ, in ce mSsurS exceptia prevSzuta la articolul 13.16 alineatul (I) este un mijloc de aparare 
valabil pentru cererea introdusa. Aceasta sesizare nu se poate face mai tarziu de teimenul stabilit Js 
tribunal pentru prezentarea de catre parat a cererii sale reconventionale. In cazul in care pirStul 
sesizeaza chestiunea Comitetului pentru servicii financiare in temeiul prezentului alineat perioadele 
de timp mentionate la sectiunea F din capitolul opt (Solutionarea litigiilor dintre investitori §i stat) 
sunt suspendate.

(a) litigiilor legate de investitii referitoare la masurile carora li se aplica prezentui capitol §i in 
cadrul carora un investitor sustine ca o parte aincalcat articolele 8.10 (Tratamentul 
investilorilor §i al investitiilor reglementate), 8.11 (Compensarea pierderilor), 8.12 
(Expropriere), 8.13 (Transferuri), 8.16 (Refuzul acordarii de avantaje). 13.3 sau 13.4; sau

(b) litigiilor relative la investitii initiate in temeiul secliunii F din capitolul opt (Solutionarea 
litigiilor legate de investitii dintre investitori §i stat) in care a fost invocat articolul 13.16 
alineatul (I).

^JvUa-
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(4) intr-o sesizare in temeiul alineatului (3), ComitetuI pentru servicii financiare sau ComitetuI 
mixt CETA, dupS caz, poate decide in comun daca §i Tn ce masura anicolul 13.16 alineatul (1) este 
un mijloc de aparare valabil pentru cererea introdusa. ComitetuI pentru servicii financiare sau 
ComitetuI mixt CETA, dupa caz, transmite o copie a deciziei comune catre investitor §i tribunal, 
dacaeste constituit. in cazu! m care decizia comuna concluzioneaza ca articolul 13.16 alineatul (1) 
este o aparare valabila pentru toate capetele de cerere in integralitatea lor, se considera ca 
investitorul §i-a retras cererea ji ca procedura a fost intrerupta in conformitate cu articolul 8.35 
(Suspendarea acliunli). in cazul tn care decizia comuna concluzioneaza ca articolul 13.16 
alineatul (1) este o aparare valabila doar pentru anumite capete de cerere, decizia comuna este 
obligatorie pentru tribunal tn ceea ce privejte capetele de cerere respective. Suspendarea 
perioadelor de timp sau a procedurilor descrise la alineatul (3) nu se mai aplica §i investitorul poate 
continua acjiunea cu celelalte capete de cerere.

CAPITOLUL PAISPREZECE

SERVICII DE TRANSPORT MARITIM INTERNATIONAL

ARTICOLUL 14.1

Definitii

in sensul prezentului capitol:

servicii de vamuire sau servicii de broker^j vamai tnseamna realizarea, pe baza de comision sau 
de contract, a formalitatilor vamale privind importui, exportu! sau tranzitul de marfuri, indiferent 
daca astfel de servicii sunt activitatea principala sau secundara a prestatorului de servicii;(5) in cazul tn care comitetul mixt CETA nu a adoptat o decizie comuna tn termen de trei luni de 

la sesizarea Comitetului pentru servicii financiare, suspendarea perioadelor de timp sau a 
prpcedurjjor prevazute la alineatul (3) nu se mai aplica investitorul tji poate continua actiunea. Stacie pentru containere $i servicii de depozitare inseamna depozitarea, umplerea, demontarea 

sau repararea containerelor §i punerea acestora la dispozilie pentru transport, fie tn porturi, fie pe 
apele interioare;(6) La cererea parStului, tribunalul decide cu titlu preliminar daca $i tn ce mSsura articolul 13.16 

alineatul (1) este un mijloc de aparare valabil pentru cererea introdusa. Nedepunerea de catre pSrat a 
cererii respective nu aduce atingere dreptului paratului de a invoca articolul 13.16 alineatul (1) ca 
mijloc de aparare intr-o faza ulterioara a procedurii. Tribunalul nu deduce nicio constatare 
nefavorabila din refuzul Comitetului pentru servicii financiare sau at Comitetului mixt CETA de a 
adopta 0 decizie comuna tn conformitate cu anexa 13-B.

operafiune dc transport multimodal sau din u$a in u$a (door>to>door) tnseamna transportul de 
marfuri pe baza unui singur document de transport, care utilizeaza mai mult de un mijloc de 
transport §i impiica un parcurs maritim international;
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(c) 0 sucursali a unei tntreprinderi a unei tari terte care desfa§oara operatiuni comerciale

substanliale pe teritoriul unei par^i, care este implicata in prestarea de servicii de transport 
maritim international. Pentru o mai mare certitudine, capitolul opt (Investitii) nu se aplica unei 
astfel de sucursale;

servicii de transport maritim de tip feeder inseamna transportui prealabil §i ulterior pe mare al 
marfurilor intemationale, inclusiv al marfurilor containerizate, al mUrfurilor in vrac plasate in 
ambalaj sau al marfurilor uscate sau lichide in vrac, intre porturile situate pe teritoriul uneia dintre 
parti- Pentru o mai mare certitudine, in ceea ce prive^te Canada, serviciile de transport de tip feeder 
pot include transportui intre mare §1 apele interioare, in cazul in care apele interioare inseamnS apele 
definite in Customs Act (Legea vamaia), R.S.C. 1985, c. 1 (2"'’ Supp.);

servicii de agcnfii maritime inseamna reprezentarea, intr-o zona geografica data, in calitate de 
agent, a intereselor comerciale ale uneia sau mai multor linii de navigafie sau companii maritime, in 
urmatoarele scopuri:

mSrfuri Internationale inseamnS mfirfurile transportate cu nave maritime intre un port al unei p5rti 
§1 un port al celeilalte parji sau al unei {ari terte sau intre un port al unui stai membru al Uniunii 
Europene ^i un port al unui alt stat membru al Uniunii Europene;

comercializarea §i vanzarea serviciilor de transport maritim §i a serviciilor conexe, de la 
ofertare pana la facturare, emiterea de conosamente in numele societatilor, achizitionarea §i 
revanzarea serviciilor conexe necesare, intocmirea documentelor |i fumizarea de informatii 
comerciale; §i

(a)

servicii de transport maritim international inseamna transportui de pasageri sau de marfuri cu o 
nava maritima intre un port al unei parti §i un port al celeilalte parti sau al unei tari terte sau intre un 
port al unui stat membru al Uniunii Europene §i un port al unui alt stat membru al Uniunii 
Europene, precum §i coniractarea directa cu prestalorii a altor servicii de transport pentru a asigura 
operatiuni de transport din u§a in u$a sau multimodal, dar nu §1 prestarea unor astfel de servicii de 
transport;

reprezentarea societatilor care organizeaza escala navel sau preluarea controlului asupra 
marfurilor, atunci cand este necesar;

(b)

servicii auxiliare maritime inseamna serviciile de manipulare a marfurilor transportate pe mare, 
servicii de vamuire, static pentru containere §i servicii de depozitare, servicii de agenlii maritime, 
servicii de expediere de marfuri pe mare ?i servicii de depozitare §i de antrepozitare;prestatori de servicii de transport maritim international inseamna

(a) o intreprindere unei parji, astfel cum este definita la articolul 1.1 (Definilii cu aplicabilitate 
generals) §i o sucursaia a unei astfel de entitaii; sau

servicii de manipulare a marfurilor transportate pe mare inseamna realizarea, organizarea §i 
supravegherea;

(b) o intreprindere, astfel cum este definitS la articolul 1.1 (Definilii cu aplicabilitate generals), a 
unei tari terte detinutS sau controlatS de resortisantii unei pSrti. in cazul in care navele sale 
sunt Inregistrate in conformitate cu legislatia acelei pSrti ?i arboreazS pavilionul pSrtii 
respective; sau

incarcarea sau descarcarea marfurilor pe sau de pe o nava.(a)

(b) amararea/dezamararea marfurilor §i
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(2) Pentni o mai mare certitudine, in conformiiale cu articolele 8.6 (Tratamentul national), 8.7 
(Traiamentul pe baza clauzei natiunii celei mai favorizate), 9.3 (Tratamentul national) §1 9.5 
(Tratamentul pe baza clauzei natiunii celei mai favorizate), o parte nu adopts sau mentine o masurS 
cu privire la:

(c) receptionarea sau livrarea 51 depozitarea in siguranfS a mSrfurilor Inainte de expediere sau 
dupS descSrcare,

de cStre operatorii portuari sau societStile care ofera servicii de terminal, dar nu include activitatea 
de andocare, atunci cand forta de muncS care desfS^oara aceastS activitate este organizatS 
independent de operatorii portuari sau societStile care oferS servicii de terminal; (a) o navS care presteazS un serviciu de transport maritim international $i care arboreaza 

pavilionul celeilalte pSrtP; sau

servicii maritime de expediere de mSrfuri inseamnS organizarea $i monitorizarea expedierilor tn 
numele expeditorilor, prin prestarea unor servicii precum organizarea transportului §i servicii 
conexe, consoiidarea §i ambalarea mSrfurilor, pregStirea documentatiei §i fumizarea de informatii 
comerciale;

(b) un prestatori de servicii de transport maritim international al celeilalte pSrti,

care acorda un tratament mai putin favorabil decat cel acordat de partea respectivS m situatii 
similare pentru propriile nave sau proprii prestatori de servicii de transport maritim international sau 
pentru navele sau prestatorii de servicii de transport maritim international ai unei t^ri terte m ceea ce 
prive^te:

servicii de depozitare ;i de antrepozitare tnseamnS servicii de depozitare a produselor congelate 
sau refrigerate, servicii de depozitare m vrac a lichidelor sau a gazelor §i alte servicii de depozitare 
sau de antrepozitare.

(a) accesul la porturi;

(b) utilizarea infrastructurii ?! a serviciilor din porturi, cum ar fi remorcarea ?i pilotajul;ARTICOLUL 14.2

(c) utilizarea serviciilor auxiliare maritime, precum §i impunerea taxelor fi tarifelor aferente;Domeniul de aplicare

(d) accesul la facilitatile vamale; sau(1) Prezentul capitol se aplicd unei masuri adoptate sau mentinute de 0 parte cu privire la 
prestarea de servicii de transport maritim international*^. Pentru 0 mai mare certitudine, 0 astfel de 
masura face, de asemenea, obiectul capitolului opt (Investitii) fi al capitolului noua (Comerful 
transfrontalier cu servicii), dupa caz.

(e) alocarea posturilor de acostare fi a instalatiilor de mcarcare fi descarcare*^.

In sensul prezentului capitol, pentm Uniunea Europeana, arborarea pavilionului unei parti 
Inseamna arborarea pavilionului unui stat membru al Uniunii Europene.

^ Prezentul alineat nu se aplica navelor sau prestatorilor de servicii de transport maritim
international, care fac obiectul Acordului privind masurile de competenfa slatului portului 
petiiru prevenirea, descurajarea fi eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat fi nereglementat, 
incheiat la Roma la 22 noiembrie 2009.

** Prezentul capitol nu se aplica navelor de pescuit astfel cum sunt definite tn legislatia unei
parti. ^
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ARTICOLUL 14.4ARTICOLUL 14.3

Obligati! Rezerve

(1) Fiecare parte permite prestatorilor de servicii de transport maritim international ai celeilalte 
p3rti sa reamplaseze containerele goale proprii sau mchiriate, care nu sunt transportate in vederea 
obfinerii de venituri intre porturiie pSrtii respective.

(1) Articolul 14.3 nu se aplica:

(a) unei masuri neconforme existente care este mentinuta de o parte la nivelul:

(2) O parte permite prestatorilor de servicii de transport maritim international ai celeilalte parti sa 
fumizeze servicii de transport maritim de tip feeder intre porturiie partii respective.

(i) Uniunii Europene, astfel cum este prevazut in lista sa din anexa I;

(ii) unui guvem national, astfel cum este prevazut de partea in cauza in lista sa din anexa I;
(3) O parte nu adopta sau nu mentine un acord de partajare a incarcaturilor cu o tara terta in ceea 
ce privejte orice servicii de transport maritim international, inclusiv transportul de marfuri in vrac 
uscate §i transportul de linie.

(iii) unui guvem provincial, teritorial sau regional, astfel cum este prevazut de partea in 
cauza in lista sa din anexa I; sau

(4) O parte nu adopta sau nu mentine o masura care necesita ca o incarcatura intemationaia sa fie 
transportata, integral sau partial, exclusiv de nave inregistrate pe teritoriul partii sau detinute ori 
controlate de resortisanti ai partii.

(iv) unei administratii locale;

(b) continuarii sau reinnoirii imediate a unei masuri neconforme mentionate la litera (a); sau

(c) unei modificari a unei masuri neconforme mentionate la litera (a), in cazul in care modificarea 
nu reduce conformitatea masurii, in forma existenta imediat inainte de modificare, cu articolul 
14.3 (Obligati!).

(5) O parte nu adopta sau nu mentine o masura care impiedica prestatorii de servicii de transport 
maritim international ai celeilalte parti sa incheie direct contracte cu alfi prestatori de servicii de 
transport pentru operatiuni de transport din u^a in u§a sau multimodal.

(2) Articolul 14.3 (Obligatii) nu se aplica unei masuri adoptate sau mentinute de o parte cu privire 
la sectoare, subsectoare sau activitati prevazute in lista sa la anexa II.
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CAPITOLUL CINCISPREZECE Interconectare inseamna legSiura cu prestatori care fumizeazS retele de transport sau servicii 
publice de transport in domeniul telecomunicatiilor pentru a permite utilizatorilor unui prestator sS 
comunice cu ucilizatorii unui alt prestator §i sS aiba acces la serviciile oferite de un alt prestator;TELECOMUNICATII

cotnunicafii in cadrul aceleia^i companii tnseamnS telecomunicatii prin care o intreprindere 
comunica in cadrul intreprinderii sau cu sau intre filialele, sucursalele sale fi, in funcjie de legislafia 
p3rtii, intreprinderile afiliate, dar nu include servicii comerciale sau necomerciale, care sum 
fumizate intreprinderilor care nu sunt filiale, sucursale sau intreprinderi neafiliate sau care sunt 
oferite clientilor sau potenjialilor clienp. in sensul prezentei definitii, ..filiale", ..sucursale” §i, dupS 
caz. ..intreprinderi afiliate” sunt astfel cum sunt definite de fiecare parte;

ARTICOLUL 15.1

Defini|ii

In sensul prezentului capitol:

iegituri de contribuiie inseamnS o legSturS pentru transmlterea semnalelor de sunet sau de 
televiziune catre un centru de producfie de program;

circuite inchiriate inseamna mijloace de telecomunicajii intre dou§ sau mai multe puncte 
desemnate, care sunt rezervate pentru utilizare dedicata sau disponibilitale pentru un anumit client 
sau al{i utilizatori la alegerea clientului;

in funcfie de costuri inseamna pe baza de costuri ji poate implica diferite metodologii de costuri 
pentru diferite instalatii sau servicii; furnizor major inseamna un fumizor care are capacitatea sa afecteze material condifiile de 

participare in ceea ce prive§te preful §i oferta pe piafa In cauza pentru retelele §i serviciile publice de 
transport in domeniul telecomunicatiilor. ca urmare a;intreprindere inseamna o intreprindere astfel cum este definita laarticolul 8.1 (Definitii);

instalatii esentiale inseamna instalatiile unei retele §1 ale unui serviciu public de transport in 
domeniul telecomunicatiilor care:

(a) controlului asupra instalatiilor esentiale; sau

(b) utilizarii pozitiei sale pe piata.
(a) sunt fumizate exclusiv sau predominant de un singur fumizor sau de un numar limitat de 

fumizori; §i punctui terminal al refelei inseamna punctul fizic prin care un utilizator obfine accesul la o retea 
publica de transport in domeniul telecomunicatiilor;

(b) nu pot fi practic inlocuite din punct de vedere economic sau tehnic pentru a fumiza un 
serviciu;

I
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ARTICOLUL 15.2transferabilitatea numerelor inseamna capacitatea utilizatorilor finali de servicii publice de 
transport in domeniul telecomunicatiilor de a pastra, In acela^i loc geografic, acelea§i numere de 
telefon fSra a pierde din calitate, fiabilitate sau comoditale In caz de transfer de !a un fumizor de 
servicii publice similare de transport In domeniul telecomunicatiilor;

Domeniul de aplicare

(1) Prezentul capitol se aplicS In cazul unei masuri adoptate sau mentinute de catre o parte cu 
privire la retele sau servicii de telecomunicaiii, sub rezerva dreptului unei p3rti de a limita 
fumizarea unui serviciu In conformitate cu rezervele sale, astfel cum este prevazut In lista sa la 
anexa I sau II.

rejea public^ de transport in domeniul telecomunicatiilor reprezinta infrastructura publics de 
telecomunicaiii care permite telecomunicatiile Intre doua sau mai mulle puncle terminale definite 
ale retelei;

serviciu public de transport In domeniul telecomunicatiilor InseamnS un serviciu de transport In 
domeniul telecomunicatiilor pe care o parte II solicits, In mod explicit sau in fapt, sS fie oferit 
publicului In general care implies transmiterea in timp real a informatiilor fumizate de client intre 
douS sau mai multe puncte, fSrS nicio modificare cap la cap a formei sau a confinutului de 
informatii ale clientului. Acest serviciu poate include, printre altele, servicii de telefonie vocals, 
servicii de transmitere a datelor prin pachele comutate, servicii de transmitere a datelor cu 
comutarea circuitelor, servicii de telex, servicii de lelegraf, servicii de fax, servicii de circuite 
private Inchiriate, precum fi servicii fi sisteme de comunicatii mobile ji personale.

(2) Prezentul capitol nu se aplicS unei mSsuri a unei pSrfi care afecteazS transmiterea prin orice 
mijloace de telecomunicaiii, inclusiv difuzarea §i distributia prin cablu, de programe de radio sau de 
televiziune destinate receptionSrii de catre public. Pentru o mai mare certitudine, prezentul capitol 
se aplicS unei legSturi de contributie.

Prezentul capitol:(3)

nu solicits unei pSrfi s3 autorizeze un prestator de servicii al celeilalte pSrti s3 stabileascS, s3 
construiascS, sS achizilioneze, sS Inchirieze, sS opereze sau sa fumizeze retele sau servicii de 
telecomunicaiii, altele decat cele prevSzule in mod expres in prezentul acord; sau

(a)

autoritatea de reglementare InseamnS organismul InsSreinat cu reglementarea telecomunicaiiilor;

servicii de telecomunicaiii Inseamna toate serviciile care constau In transmiterea §i receptionarea 
de semnale prin mijloace electromagnelice, dar nu includ activitatea economics care constS In 
fumizarea de continut prin mijloace de telecomunicaiii; ?i

nu solicits unei pSrii, nici nu solicits unei pSrti sS oblige un prestator de servicii, sa 
stabileascS, s3 construiascS, s3 achizitioneze. sS inchirieze, s3 opereze sau s8 fumizeze retele 
sau servicii de telecomunicaiii care nu sunt oferite publicului In general.

(b)

utilizator Inseamna o Intreprindere sau o persoanS fizicS care folose^te sau solicits un serviciu de 
telecomunicaiii accesibil publicului.
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(3) Fiecare parte se asigurS cS Intreprinderile celeilalte par^i pot utiliza reielele serviciile 
publice de transport in domeniul telecomunicaliUor peniru transferul informaiiilorm interiomi 
granitelor sau peste graniia, inclusiv pentru comunicatiile interne ale intreprinderilor respective 
pentru accesul la informatiile cuprinse m bazele de date sau stocate sub altS forma exploaiabiia 
automat pe teritoriul oricSrei pSili.

ARTICOLUL 15.3

Accesul la retelele ji serviciile publice de transport in domeniul telecomunicatiilor utilizarea

acestora

(1) O parte se asigura cS intreprinderilor celeilalte parti li se acorda acces la refelele sau serviciile 
publice de transport in domeniul telecomunicatiilor ?i drept de utilizare a acestora in conditii 
rezonabile §i nediscriminatorii, inclusiv cu privire la calitate, standarde §i specificafii tehnice^®. 
Partile indeplinesc aceasta obiigatie, printre altele, conform dispozitiilor de la alineatele (2)-(6).

(4) Li conformitate cu articolul 28.3 (Exceptii generale) §i in pofida alineatului (3), o parte ia 
masuri corespunzatoare pentru a proteja:

(a) securitatea §i confidentialitatea serviciilor publice de transport in domeniul telecomunicatiilor;

(2) Fiecare parte se asigura ca intreprinderile celeilalte parti au acces la §i drept de utilizare a 
oricarei retelei sau serviciu public de transport in domeniul telecomunicatiilor oferite in interiorul 
sau in afara granitelor sale, inclusiv circuite private inchiriate §i in acest scop se asigura, conform 
alineaielor (5) §i (6), ca intreprinderilor respective li se permite:

5i

(b) viata privata a utilizatorilor de servicii publice de transport in domeniul telecomunicatiilor,

sub rezerva ceriniei ca astfel de masuri sa nu fie aplicate intr-un mod care ar constitui un mijloc de 
discriminare arbitrara sau nejustificata sau o resirictie disimulata in calea schimburilor comerciale.sa achizitioneze sau sa inchirieze ji sa ata§eze echipamente terminate sau alte echipamente 

care se afla in interfata cu rejeaua publica de transport in domeniul telecomunicatiilor;
(a)

(5) Fiecare parte se asigura ca accesul la retelele §i serviciile publice de transport in domeniul 
telecomunicatiilor utilizarea acestora nu sunt supuse niciunei conditii alta decSt cele care sunt(b) sa conecteze circuitele inchiriate sau detinute de sectorul privat cu retelele §i serviciile publice 

de transport in domeniul telecomunicatiilor sau cu circuitele inchiriate sau definute de o alta 
intreprindere;

necesare:

(a) pentru a ocroti responsabilitatile fumizorilor de relele §i servicii publice de transport in
domeniul telecomunicatiilor, in special capacitatea acestora de a pune retelele sau serviciile 
lor la dispozifia publicului in general;

(c) sa utilizeze protocoale de operate la alegere; §i

(d) sa execute functii de comutare, semnalizare §i prelucrare.
I

nediscriminatoriu inseamna un tratament nu mai putin favorabil decat cel acordat oricarei 
altei intreprinderi la utilizarea de retele sau servicii publice de transport in domeniul 
telecomunicatiilor in circumstanfe similare.
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(b) pentru a proteja integritatea tehnicS a retelelor sau serviciilor publice de transport !n domeniul 
telecomunicatiilor; sau

ARTICOLUL 15.4

Garanfii concureniiale aplicate fumizorilor majori
(c) pentru a se asigura ca fumizorii de servicii din cealalta parte nu fumizeazS servicii limitate de 

rezervele pSrtii, astfel cum sunt prevazute in lista sa la anexa I sau 11. (1) Fiecare parte menjine masuri adecvatetn scopul impiedicarii fumizorilor care, individual sau 
impreunS, constituie un fumizor major de la adoptarea sau mentinerea unor practici 
anticoncurentiale.(6) Cu condijia satisfacerii criteriilor enunjate la alinealul (5), condiliile de acces la retele §i 

servicii publice de transport in domeniul telecomunicatiilor §i de utilizare a acestora pot cuprinde:
(2) Practicile anticoncurentiale la care se face trimitere laalineatui (1) includ:

(a) restrictii asupra revanz5rii sau utilizSrii partajate a acestor servicii;
(a) practicarea unei subventionari incruci^te anticoncurentiale;

(b) 0 obligatie de a utiliza interfeie tehnice specifice, inclusiv protocoale de interfatS, pentra
interconexiunea cu aceste retele §i servicii; (b) utilizarea informatiilor oblinute de la concurenti, cu rezultate anticoncurentiale; §i

(c) cerinte, dupa caz, pentru interoperabilitatea acestor servicii; (c) nepunerea la dispozitia aitor prestatori de servicii in timp util a informatiilor tehnice
referitoare la instalaliile esentiate §i a informatiilor de interes comercial care le sunt necesare 
acestora pentru prestarea de servicii.(d) omologarea de tip a echipamentelor terminale sau a alter echipamente care sunt racordate la 

retea §i cerintele tehnice privind racordarea acestor echipamente la retele;

(e) restrictii privind conectarea circuitelor private inchiriate sau detinute cu aceste retele sau 
servicii sau cu circuite inchiriate sau detinute de o alta mtreprindere; §i

ARTICOLUL 15.5

Accesul la instalatiile esentiale
(f) notificarea. inregistrarea §i acordarea licentelor.

(1) Fiecare parte se asigura c§ un fumizor major depe teritoriul sau pune la dispozitie instalatiile 
esentiale, care pot include, printre altele, elemente de retea, sisteme de asistenta operafionala sau 
structuri de sprijin, fumizorilor de servicii de telecomunicatii din cealalta parte m conditii 
rezonabile §i nediscriminatorii $i la tarife stabilite in functie de costuri.
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(2) Un fumizor care este autorizat sa fumizeze servicii de telecomunicatii are dreptui de a 
negocia un nou acord de interconectare cu al(i fumizori de retele §i servicii publice de transport in 
domeniul telecomunicatiilor. Fiecare parte se asigura cS fumizorilor majori li se impune sa 
stabileascS o oferta de referinia pentru interconectare sau sa negocieze acorduri de interconectare cu 
alji fumizori de retele $i servicii de telecomunicatii.

(2) Fiecare parte poate determina, Tn conformitate cu legislafia sa, instalatiile esentiale care 
trebuie sa fie puse la dispozitie pe teritoriul sau.

ARTICOLUL 15.6

(3) Fiecare parte se asigura ca prestatorii de servicii publice de transport in domeniul 
telecomunicatiilor care obfin informatii de la un alt prestator in timpul procesului de negociere a 
acordurilor de interconectare utilizeaza respectivele informatii dear in scopul pentru care acestea au 
fost oferite ^i respecta intotdeauna confidentialitatea informatiilor transmise sau pastrate.

Interconectarea

(1) Fiecare parte se asigura ca un fumizor major de pe teritoriul sau ofera interconectare:

(a) in orice punct posibil din vedere tehnic in cadrul retelei;
(4) Fiecare parte se asigura ca procedurile aplicabile pentru interconectarea cu un fumizor major 
sunt facute publice.(b) in termeni §1 conditii nediscriminatorii, inclusiv standarde §i specificatii tehnice, precum §i 

tarife;
(5) Fiecare parte se asigura ca un fumizor major pune la dispozitia publicului acordurile sale de%
interconectare sau oferta de referinia pentru interconectare, daca este necesar.(c) la o calitate care sa nu fie mai pufin favorabiia decSt cea oferita pentru propriile servicii 

similare sau pentm servicii similare ale unor prestatori de servicii neafiliati sau ale filialelor 
sau ale altor societaji afiliate;

ARTICOLUL 15.7

(d) in timp util, in termeni, conditii (inclusiv standarde §i specificatii tehnice) §i la tarife orientate 
in functie de costuri care sa fie transparente, rezonabile, avand in vedere fezabilitatea 
economica §i suficient de detaliate, astfel incdt prestatoml sa nu trebuiasca sa plateasca pentru 
componente sau instalatii de retea de care nu are nevoie pentru serviciile pe care urmeaza sa 
le presteze; §i

Autorizatia pentru fumizarea de servicii de telecomunicatii

Fiecare parte se asigura ca autorizatia de a fumiza servicii de telecomunicatii. ori de cite ori este 
posibil, se bazeaza pe o simpla procedura de notificare.

(e) la cerere, in alte puncte decat punctele terminale ale retelei oferite majoritatii utilizatorilor, cu 
perceperea unor tarife care reflecta costul constniirii instalatiilor suplimentare necesare.

1
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(2) In pofida aiticolului 8.4 (Accesul pe piaja) articolului 9.6 (Accesul pe piat§), o parte poate 
adopta sau men|ine o masurS care aloca §i atribuie spectrul §i care gestioneazS frecvente. In 
consecinja, fiecare parte !§i rezerva dreptul de a stabili §i a aplica spectrul ?! politicile sale in 
materie de gestionare a frecventelor care pot limita numarul de fumizori de servicii de transport de 
telecomunicatii publice. De asemenea, fiecare parte i§i rezerva dreptul de a aloca benzile de 
frecvenja luSnd in considerate nevoile actuale ?i viitoare.

ARTICOLUL 15.8

Serviciul universal

(1) Fiecare parte are dreptul sa defineasca tipul de obliga{ii de serviciu universal pe care dore§te 
sa le mentina.

(2) Fiecare parte se asigura ca orice ni§sura privind serviciul universal pe care o adopta sau 
mentine este administrata !ntr-un mod transparent, obiectiv, nediscriminatoriu §1 neutru din punct de 
vedere al concurentei. De asemenea, fiecare parte se asigura ca orice obligatie de serviciu universal 
pe care o impune nu este mai impovaratoare decat este necesar pentru tipul de serviciu universal pe 
care 1-a definit partea.

(3) Fiecare parte publica situajia actuaia a benzilor de frecvenja alocate. dar nu este obligata sa 
fumizeze identificarea detaliata a frecven{elor atribuite pentru utilizare guvemamentaia specifica.

ARTICOLUL 15.10

(3) Toji presiatorii ar trebui sa fie eligibili pentru a asigura serviciul universal. Daca un fumizor 
urmeaza sa fie desemnat ca prestator de serviciu universal, o parte se asigura ca selectarea se face 
printr-un mecanism eficieni, transparent $i nediscriminatoriu.

Transferabilitatea numerelor

Fiecare parte se asigura ca fumizorii de servicii publice de transport in domeniul telecomunicatiilor 
de pe teritoriul sau ofera portabilitatea numerelor in condifii rezonabile.

ARTICOLUL 15.9

ARTICOLUL 15.11
Resurse limitate

Autoritatea de reglementare
(1) Fiecare parte t§i gestioneaza procedurile pentru atribuirea §i utilizarea resurselor limitate, 
inclusiv frecvenjele, numerele |i drepturile de trecere intr-un mod obiectiv, prompt, transparent §i 
nediscriminatoriu.

(1) Fiecare parte se asigura ca autoritatea de reglementare este distincta din punct de vedere legal 
§i independenta din punct de vedere functional de orice fumizor de retele, servicii sau echipamente 
de transport in domeniul telecomunicatiilor, inclusiv in cazul in care o parte i$i pastreaza 
proprietatea sau controlul unui fumizor de retele sau servicii de transport in domeniul 
telecomunicatiilor.

,•7
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ARTICOLUL 15.12(2) Fiecare pane se asigurS cS deciziile §i procedurile auloritSpi de reglementare sunt impartiale 
cu privire la toji participantii de pe pia^S sunt administrate intr-un mod transparent ?i in timp util.

Solujionarea litigiilor in telecomunicaiii

(3) Fiecare parte se asigurS cS autoritatea de reglementare dispune de competente suficiente 
pentru a reglementa sectorul, inclusiv prin asigurarea faptului c5 aceasta dispune de competenie 
pentru a:

Recurgerea la autoritStile de reglementare

(1) In conformitate cu articolul 27.3 (Proceduri administrative) §i articolul 27.4 (Examinare §i 
recurs), fiecare parte se asigurS c5;(a) solicita fumizorilor de re{ele sau servicii de transport in domeniul telecomunicatiilor s5 

fumizeze informapile pe care autoritatea de reglementare le considera necesare pentru 
administrarea responsabilitSjilor sale; (a) intreprinderile au posibilitatea, in timp util, de a recurge la autoritatea de reglementare pentru 

a soluliona litigii cu fumizorii de rejele sau servicii publice de transport in domeniul 
telecomunica{iilor in chestiunile reglementate de articolele 15.3-15.6 ?i care, in conformitate 
cu legislatia parfii, sunt de competenta autoritStii de reglementare. DupS caz, autoritatea de 
reglementare emite o decizie cu caracter obligatoriu pentru a soluiiona litigiul intr-o perioadS 
de timp rezonabilSi; ^i

(b) pune in aplicare deciziile sale referitoare la obligatiile prevazute la articolele 15.3-15.6 prin 
sanctiuni adecvate, care pot include sancfiuni financiare, ordine corective sau suspendarea ori 
retragerea licenjelor.

(b) fumizorii de retele sau servicii de telecomunicaiii ai celeilalte parti care solicita accesul la 
instalatii esenjiale sau interconectare cu un fumizor major de pe teritoriul pariii au 
posibilitatea, intr-un termen de timp rezonabil §i specificat public, de a recurge la o autoritate 
de reglementare pentru a solufiona litigiile cu privire la modalitatile, conditiile §i tarifele 
corespunzStoare pentru interconectare ?! acces cu fumizorul major in cauzS.
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(b) masurile sale referitoare la refele sau servicii publice de transport in domeniul 
telecomunicaliilor, inclusiv;

Contestarea §i revizuirea hotararilor sau deciziilor autoritajii de reglementare

(2) Fiecare parte se asigura ca o intreprindere ale carei interese sunt afectate in mod negativ de o 
hotarare sau decizie a unei autoritati de reglementare poate objine revizuirea hotarSrii sau deciziei 
de catre o autoritate judiciara, cvasi-judiciara sau administrativd imparfiaia ?i independenta, astfel 
cum prevede legislajia par^ii. Autoritatea judiciara, cvasi-judiciara sau administrativa fumizeaza 
intreprinderii motive scrise pentru hotararea sau decizia acesteia. Fiecare parte se asigura ca astfel 
de hotarari sau decizii, sub rezerva contestarii sau a unei revizuiri suplimentare, sunt puse in 
aplicare de autoritatea de reglementare.

(i) reglementarile autoritaiii de reglementare, impreun§ cu baza reglementarilor respective;

(ii) tarifele §i alte modalitati §i condifii ale serviciilor;

(iii) specificatiile tehnice ale interfetelor;

(iv) condiiiile pentru ata?area terminalelor sau a altor echipamente pentru rejelele publice de 
transport in domeniul telecomunicatiilor;(3) O cerere de revizuire judiciara nu constituie un motiv de nerespectare a hotararii sau deciziei 

autoritafii de reglementare, cu exceptia cazului in care autoritatea judiciara competenta suspenda 
hotararea sau decizia in cauza. (v) cerinfele ptivind notificarea, autorizarea, inregistrarea sau licen|ierea, daca este cazul; ?!

(c) informatiile cu privire la organismele responsabile pentru pregatirea, modificarea §i adoptarea 
de masuri legate de standarde.ARTICOLUL 15.13

Transparenfa
ARTICOLUL 15.14

(I) In conformitate cu articolul 27.1 (Publicarea) §i articolul 27.2 (Fumizarea de informatii) fi, in 
plus fata de celelalte dispozitii din prezentul capitol referitoare la publicarea informatiilor, fiecare 
parte pune la dispozitia publicului:

Tolerania

Parjile recunosc importanta unei pieje competitive pentru realizarea obiectivelor legitime de politica 
publica pentru serviciile de telecomunicafii. In acest scop §i in masura prevazuta in legislajia sa, 
fiecare parte poate inlatura aplicarea unei reglementari la un serviciu de telecomunicajii atunci cand, 
in urma analizei pieiei, se constata ca se realizeaza o concu^en^a efectiva.

(a) responsabilitatile unei autoritaji de reglementare intr-o forma accesibiia §i clara, in special in 
cazul in care responsabilitatile respective sunt incredintale mai multor organisme;

/V
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ARTICOLUL 16.2ARTICOLUL 15.15

Obiectivul §i domeniul de aplicareRelajia cu alte capitole

(1) Pariile recunosc c5prin comeitul electronic sunt sporite cre§terea economics ?i oporiunitStile 
de schimburi comerciale m multe sectoare §i confirma aplicabilitatea normelor OMC in ceea ce 
prive§te comertul electronic. Acestea convin sa promoveze dezvoltarea comerfului electronic intre 
ele, in special prin cooperarea cu privire la aspectele evidenjiate de comer|ul electronic in 
conformitate cu dispozitiile prezentului capitol.

Daca exists o inconsecventS intre prezentui capitol ?i un alt capitol, prezentul capitol prevaleazS in 
ceea ce prive^te inconsecvenja respectivS.

CAPITOLUL §AISPREZECE

(2) Prezentul capitol nu impune asupra unei pSrti o obligatie de a permite o livrare transmisa prin 
mijloace electronice, decat tn conformitate cu obligafiile pSrtii prevSzute de o altS dispozilie din 
prezentul acord.

COMERTUL ELECTRONIC

ARTICOLUL 16.1

Defmilii ARTICOLUL 16.3

In sensul prezentului capitol: Taxele vamale pentru livrSrile electronice

(1) O parte nu impune o taxa vamalS, un onorariu sau un tarif pentru o livrare transmisS prin 
mijloace electronice. '

livrare inseamnS livrarea unui program de calculator, text, video, imagine, inregistrare sonorS sau 
alts livrare care este codificatS tn format digital; $i

i

(2) Pentru o mai mare certitudine, alineatul (1) nu tmpiedicS o parte sS aplice un impozit intern 
sau alte taxe interne asupra unei livrSri transmise prin mijloace electronice, cu conditia ca taxa sau 
tariful s8 fie impuse tnir-un mod compatibil cu prezentul acord. |

comerf electronic tnseamnS schimburile comerciale desfS^urate prin intermediul 
telecomunicaliilor, exclusiv sau impreunS cu alte tehnologii de informare §i comunicare.

t
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ARTICOLUL 16.6ARTICOLUL 16.4

increderea m comerful electronic Dialogul privind comertul electronic

Fiecare parte ar (rebui sS adopte sau s8 mentina legi, acte cu putere de lege sau mSsuri 
administrative pentru protecjia informatiilor personale ale utilizatorilor implicafi in comerpil 
electronic §i, atunci cand face acest lucru, trebuie sS fina seama in mod corespunzator de 
standardele intemationale de proteclie a datelor organizapilor intemationale relevante din care fac 
parte ambele parti.

(1) RecunoscSnd caracterul global al comertului electronic, pariile convin sa mentina un dialog cu 
privire la aspectele evidentiate de comerful electronic, care va aborda, printre altele:

(a) recunoa^terea certificatelor de semnatura electronica eliberate publicului ?i faciiitarea 
serviciilor transfrontaliere de certificare;

(b) responsabilitatea prestatorilor intermediari de servicii in ceea ce privejte transmiterea sau 
stocarea informatiilor;ARTICOLUL 16.5

(c) tratamentui comunicatiilor electronice comerciale nesolicitate; §iDispozifii generale

(d) protecfia informatiilor cu caracter personal §i protectia consumatorilor ?i a intreprinderilor de 
practicile comerciale frauduloase 51 injeiatoare in domeniul comerfului electronic.

AvSnd in vedere potenfialul comertului electronic ca instrument de dezvoltare economica ?i sociala, 
partile recunosc importanta:

(a) claritatii, transparentei §i previzibilita|ii cadrelor lor interne de reglementare pentru faciiitarea, 
in cea mai mare masura posibiia, a dezvoltarii comerfului electronic;

(2) Dialogul meniionat la alineatul (1) poate lua forma unui schimb de informatii cu privire la 
legile, reglementarile §i alte masuri ale partilor respective cu privire la aceste aspecte, precum §i a 
imparta§irii experienfelor privind punerea in aplicare a respectivelor legi, regulamente §i alte 
masuri.(b) interoperabilitaiii, inovarii §i concurentei pentru faciiitarea comertului electronic; §i

(c) facilitarii utilizarii comertului electronic de catre intreprinderile mici §i mijlocii. (3) Recunoscand caracterul global al comertului electronic, partile afirma importanta participarii 
active la forurile multilaterale pentru a promova dezvoltarea comertului electronic.
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ARTICOLUL 16.7 serviciu de interes economic general se refers, pentru Uniunea European^, la un serviciu care nu 
poate fi fumizai in mod satisfacStor ?i in conditii, cum ar fi preful, caracteristicile de calitate 
obiective, continuitatea accesul la serviciul, conforme cu interesul public, de catre o intreprindere 
care funcfioneaza m condijii normale de piata. Functionarea unui serviciu de interes economic 
general trebuie sa fie mcredintata uneia sau mai multor intreprinderi de cStre stat prin inlermediul 
unei misiuni de serviciu public care deFine§te obliga(iile mtreprinderilor m cauzS §i ale statului.

Rela{ia cu alte capitole

In cazul existenfei unei neconcordanje mtre acest capitol §i un alt capitol din prezentul acord, 
ceiaialt capitol prevaleaza in ceea ce privejte neconcordania respective

CAPITOLUL $APTESPREZECE ARTICOLUL 17.2

POLinCA IN DOMENIUL CONCURENTEI Politicain domeniul concurentei

(1) Pariile recunosc importania unei concurenje libere §i nedenaturate in relafiile lor comerciale. 
Parjile recunosc faptul ca orice practici comerciale anticoncurenjiale sunt susceptibile de a denatura 
buna func{ionare a pietelor §i de a afecta avantajele liberalizSrii schimburilor comerciale.

ARTICOLUL 17.1

Definitii
(2) Partile iau masurile necesare pentru a interzice practicile comerciale anticoncurentiale, 
recunoscand ca astfel de masuri vor sport tndeplinirea obiectivelor prezentului acord.In sensul prezentului capitol:

practici comerciale anticoncurentiale inseamna acordurile anticoncurentiale, practicile concertate 
sau aranjamente cu concurentii, practici anticoncurentiale ale unei intreprinderi care define o pozitie 
dominants pe o piafS §i fuziuni cu efecte anticoncurentiale semnificative; §i

(3) Parfile coopereazS in chestiuni referitoare la interzicerea practicilor comerciale 
anticoncurentiale in zona de liber schimb. In conformitate cu Acordul mtre Comunildiile Europene 
ft Cuvemul Canadei privind aplicarea regulilor de concurenfa, incheiat la Bonn la 17 iunie 1999.
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(b) tn Uniunea Europeana, mtreprinderile de stat, monopolurile §i mtreprinderile carora li s-au 
acordat drepturi speciale sau privilegii se supun normelor Uniunii Europene in materie de 
concurenta. Cu toate acestea, intreprinderile care au sarcina de a gestiona serviciile de interes 
economic general sau care prezinta caracter de monopol fiscal se supun acestor norme in 
mSsura in care aplicarea normelor nu impiedica, in drept sau in fapt, indeplinirea sarcinilor 
speciale care le-au fost incredintate.

(4) MSsurile previzute la alineatui (2) respecta principiile transparenfei, nediscriminarii ?! 
echitatii procedurale. Excluderile de la aplicarea legislaiiei in domeniul concurenfei trebuie s5 fie 
transparente, 0 parte pune la dispozitia celeilalte pfirti informajiile de interes public cu privire la 
astfel de excluder! prevSzute in temeiul legislaliei sale in domeniul concurentei.

ARTICOLUL 17.3

ARTICOLUL 17.4Aplicarea politicii in domeniul concurentei pentru intreprinderi

Solutionarea litigiilor(1) O parte se asigurS ca masurile prevazute laarticolul 17,2 alineatui (2) se aplica partilorin 
masura impusa de legislatia sa.

Nimic din acest capitol nu se supune niciunei forme de soluiionare a litigiilor in temeiul prezentului 
acord.(2) Pentru mai multa certitudine:

(a) in Canada, Legea concurentei, Competition Act, R.S.C. 1985, c. C-34 este obligatorie §i se 
aplica unui agent al Majestatii Sale conform dreptului Canadei sau al unei provincii, adica o 
societate, in ceea ce prive§te activitatile comerciale desft§urate de societatea aflata in 
concurenta, fie reaia sau potentiaia, cu alte persoane in masura in care aceasta s-ar aplica in 
cazul in care agentui nu ar fi un agent al Majestatii Sale. Un astfel de agent poate include 
intreprinderi de stat, monopoluri intreprinderi carora li s-au acordat drepturi sau privilegii 
speciale sau exclusive; ?i
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CAPITOLUL OPTSPREZECE (d) 0 mtreprindere de stat;

iNTREPRINDERILE DE STAT, MONOPOLURILE §I 
INTREPRINDERILE CARORA LI S-AU ACORDAT DREPTURI SAU PRIVE^EGIl SPECIALE

a desemna mseamna stabilirea sau autorizarea unui monopol sau extinderea domeniului de aplicare 
a unui monopol pentru a acoperi un produs sau serviciu suplimentar;

In conformitate cu consideratiile comerciale inseamna concordanja cu practicile de afaceri uzuale 
ale unei intreprinderi private in sectorul sau industria relevant§; §iARTICOLUL 18.1

Defmitii tratament nediscriminatoriu inseamna un tratament national mai bun §i tratamentul pe baza 
clauzei natiunii celei mai favorizate, tn conformitate cu prezentul acord.

In sensul prezentului capitol:

entitate reglementatS inseamna: ARTICOLUL 18,2

(a) un monopol; Domeniul de aplicare

(b) un fumizor al unei maifi sau a unui serviciu, in cazul in care acesta este unui dintr-un nurnSr 
mic de fumizori de mSrfuri sau de servicii autorizati sau stabilifi de cStre o parte, in mod 
oficial sau in fapt, §i partea previne in mod substantial concurenia intre fumizorii respectivi de 
pe teritoriul sau;

(1) Partile confirms drepturile ji obligaiiile lor in temeiul articoIelorXVILl - XVII:3 din GATT 
1994, tnfelegerea privind interpretarea articolului XVII din GATT 1994, precum §i al articolelor 
VIII: 1 §i VIII:2 din GATS, toate fiind incorporate §i incluse in prezentul acord.

(2) Acest capitol nu se apiicS achizitiilor unei mSifi sau ale unui serviciu achizitionate de cStre o 
parte in scopuri guvemamentale §i nu pentru a fi recomercializate sau pentru a fi utilizate in 
fumizarea unei mSrfi sau a unui serviciu pentru recomercializare, indiferent dacS respectivele 
achizitii publice reprezinta sau nu „achizitii publice reglementate” in sensul articolului 19.2 
(Obiectul §i domeniul de aplicare). '

(c) orice entitate cSreia o parte i-a acordat, in mod oficial sau tn fapt, drepturi speciale sau 
privilegii de a fumiza un produs sau un serviciu, care afecteazS tn mod semnificativ 
capacitatea oricSrei alte intreprinderi de a fumiza acela^i produs sau serviciu in aceea^i zonS 
geografica in conditii substantial echivalente ji care permite entitatii sa nu fie supusa, integral 
sau in parte, presiunilor concurentiale sau constrSngerilor de pe piat3^^; sau

!

1
Pentru o mai mare certitudine, acordarea unei licente pentru un numar limitat de intreprinderi 
pentru alocarea unei resurse rare pe criterii obiective, proportionale §i nediscriminatornjHj^^^^^ 
este in sine un drept special. ' ^ tAAA(d!

=:( i
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(3) Anicolele 18.4 §i 18.5 nu se aplic§ sectoarelor prevazute la articolul 8.2 (Domeniul de 
aplicare) la articolul 9.2 (Domeniul de aplicare).

ARTICOLUL 18.4

Tratament nediscriminatoriu

(4) Articolele 18.4 §i 18.5 nu se aplica Tn cazul unei masuri luate de o entitate reglementata tn 
cazul in care o rezerva a unei par^i, exprimata faja de obligajia tratamentului national sau a 
tratamentului pe baza clauzei natiunii celei mai favorizate, astfel cum este prevazut in Hsta partii la 
anexa L H sau III, ar fi apllcabila in cazul in care aceea§i masura ar fi fost adoptata sau men|inuta de 
partea In cauza.

(1) Fiecare parte se asiguraca, pe teritoriul sau, o entitate reglementata acorda un tratament 
nediscriminatoriu pentru o investitie reglementata sau un bun al ceieilalte parti sau un prestator de 
servicii al ceieilalte parti In cumpararea sau vSnzarea unei marfi sau a unui serviciu.

(2) In cazul In care o entitate reglementata descrisa la literele (b)-(d) din definitia „entitatii 
reglementate” de la aiticolul 18.1 actioneazain conforraitate cu articolul 18.5 alineatul (I), partea 
pe al carui teritoriu se afia entitatea reglementata se considera ca Indepline?te obligatiile prevazute 
la alineatul (1) In ceea ce prive?te respectiva entitate reglementata.

ARTICOLUL 18.3

intreprinderile de stat, monopolurile §i intreprinderile carora li s-au acordat drepturi speciale sau
privilegii

ARTICOLUL 18.5

(1) Fara a aduce atingere drepturilor§i obligatiilorpartilor in temeiul prezentului acord, nimic In 
acest capitol nu Impiedica o parte sa desemneze sau sa mentina o intreprindere de stat sau un 
monopol sau sa acorde unei Intreprinderi drepturi speciale sau privilegii.

Considerente comerciale

(1) Fiecare parte se asigura ca o entitate reglementata de pe teritoriul sau actioneaza in 
conformitate cu considerentele comerciale In cumpararea sau vanzarea de marfuri, incltisiy If! EblS 
ce prive^te preful, calitatea, disponibilitatea, comercializarea, transportul, precum §i alti termeni §i 
condi(ii de cumparare sau de vanzare, precum §i in achizitionarea sau prestarea de servicii, inclusiv 
atunci c§nd astfel de marfuri sau servicii sunt fumizate de sau printr-o investifie a unui investitor al 
ceieilalte par(i.

(2) O parte nu solicita sau nu Incurajeaza o entitate reglementata sa acfioneze intr-o maniera 
incompatibiia cu prezentul acord.
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(2) Atat limp cat comportamentul unei entilSji reglementate este in conformitate cu articolul 18.4 
§i capitolul §aptesprezece (Politica in domeniul concurenjei), obligatia prevSzuta la alineatul (1) nu 
se ap!ic5:

serviciu de construc^ie inseamni un serviciu al cSrui obiectiv este realizarea prin orice mijloc de 
lucrari civile sau de constnictie, pe baza diviziunii 51 din Clasificarea centrals provizorie a 
produselor a Organizapei Napunilor Unite („CPC”);

licitape electronica inseamnS un proces iterativ care implies utilizarea de mijloace electronice 
pentru prezentarea de cStre fumizori a unor prefuri noi fi/sau a unor valori noi pentru elementele 
netarifare cuantificabile ale licitapei care au legStura cu criteriile de evaluare, sau ambele, ceea ce 
conduce la o clasificare sau la o reclasificare a ofertelor;

(a) in cazul unui monopol, pentru indeplinirea scopului pentru care a fost creat monopolul sau 
pentru care au fost acordate drepturi speciale sau privilegii, cum ar fi o obligafie de serviciu 
public sau de dezvoltare regionala; sau,

(b) in cazul unei intreprinderi de stat, pentru indeplinirea mandatului sSu public.

in sens sau scris(S) inseamnS orice expresie scrisS cu litere sau cu cifre care poate fi cititS, 
reprodusS §i comunicatS ulterior. Aceasta poate include informapile transmise §i stocate electronic;

CAPITOLUL NOUASPREZECE
licitape restransS inseamnS o metoda de achizipi publice prin care entitatea contractantS 
contacteazS ce fumizor sau fumizori dore?te;ACHIZajII PUBLICE

mSsura inseamnS orice act cu putere de lege, reglementare, procedurS, orientate sau practicS 
administrativS a unei entitap contractante legatS de achizijiile publice reglementate;ARTICOLUL 19.1

Definipi lists multifuncponalS inseamnS o lists de fumizori cu privire la care o entitate contractantS a 
stabilii cS indeplinesc condi(iile de inscriere pe lista in cauzS, pe care entitatea contractantS 
intenponeazS s3 o utilizeze de mai multe ori; IIn sensul prezentului capitol:

anun( de intenfie referitor la contractu! de achizipe publica tnseamnS un anunt publicat de o 
entitate contractantS prin care invita fumizorii inieresati sa depunS o cerere de participare, o ofertS 
sau ambele;

marfuri sau servicii comerciale inseamnS mSrfuri sau servicii de tipul celor care sunt in general 
vSndute sau oferite spre vanzare in comerj cStre cumparStori neguvemamentali §i sunt cumpSrate de 
regulS in scopuri neguvemamentale;
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furnizor Inseamna o persoanS sau un gnip de persoane care furaizeazS sau ar putea fumiza mSrfuri 
sau servicii;

operatiune de compensare inseamna orice condilie sau masura care tncurajeaza dezvoitarea locaia 
sau imbunata{e|te contul balantei de p]§ti al unei parti, cum ar fi ulilizarea continutului de origine 
nationala, acordarea de licente peniru tehnologie, investitiile, comertul m contrapartida §i actiuni 
sau cerinje similare; spedficatie tehnicS inseamna o cerinfa din cadrul licitatiei care:

licitatie deschisS inseamna o metoda de achizitii publice prin care (oji fumizorii interesaji pot 
depune o oferta;

(a) prevede caracteristicile marfurilor sau serviciilor care fac obiectui achizi{iei publice, inclusiv 
calitatea, perforaianfa, siguranfa §i dimensiunile acestora, sau procesele metodele de 
producfie sau de fumizare a acestora; sau

persoana inseamna „persoan5” astfel cum este definitS la articolul 1.1 (Definitii cu aplicabilitate 
generals); (b) se refers la cerinfe privind terminologia, simbolurile, fmpachetarea, marcarea sau etichelarea 

aplicabile unei mSrfi sau unui serviciU-
entitate contractantS inseamna o entitate reglementatS de anexele 19-1, 19*2 sau 19-3 la lista unei 
pSrti privind accesul la piatS pentru prezentui capitol;

ARTICOLUL 19.2

furnizor calificat inseamnS un furnizor care este recunoscut de o entitate contractantS ca 
indeplinind conditiile de participare; Obiectui $i domeniul de aplicare

iidtatie selectivS inseamnS o metodS de achizijii publice prin care numai fumizorii calificafi sunt 
invitati de entitatea contractantS s3 depunS o ofertS;

Aplicarea prezentului capitol

(1) Prezentui capitol se aplicS oricSrei mSsuri in domeniul achizitiilor publice reglementate, fie c8 
este efectuatS sau nu, exclusiv sau partial, prin mijloace electronice.servicii includ serviciile de constmcfii, in absenta unor prevederi contrare;

standard inseamnS un document aprobat de un organism recunoscut care prevede, pentru utilizare 
comunS 51 repetatS, norme, orientSri sau caracteristici pentru marfuri sau servicii sau pentru 
procesele ^i metodele de productie aferente acestora ?i a carui respectare nu este obligatorie. Acesta 
poate, de asemenea, s3 includS sau sa se refere exclusiv la cerinte privind terminologia, simbolurile, 
impachetarea, marcarea sau etichetarea aplicabile unei mSrfi, serviciu, proces sau unei metode de 
productie;
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I

(2) in sensul prezentului capitol, prin ..achizitie publics reglementatS” se mtelege o procedurS de 
achizijie publica desfS^uratS in scopuri guvemamentale:

(3) Cu exceptia unor dispozitii contrare in anexele unei pSrti la lista sa privind acccsul la piatS 
pentru prezentul capitol, prezentul capitol nu se aplicS:

achizifiei sau inchirierii de terenuri, de constnicjii existente sau de alte bunuri imobile sau a 
drepturilor asupra acestora;

(a) pentru un bun, un serviciu sau orice combinaiie a acestora: (a)

(i) astfel cum se specifics in anexele fiecSrei pSrti la lista sa privind accesul la piajS pentru 
prezentul capitol; §i acordurilor necontractuale sau oricSrei forme de asisten|3 pe care o parte o acorda, inclusiv 

acorduri de cooperate, granturi, imprumuturi, infuzii de capital, garanjii §i stimulente fiscale;
(b)

(ii) care nu sunt achiziponate pentru a fi comercializate sau revSndute sau pentru a fi
utilizate in productia sau fumizarea de marfuri sau servicii care se comercializeazS sau 
se revand;

achizijiilor sau cumpararii de servicii de consiliere fiscala sau de depozit, de servicii de 
lichidare §i gestionare pentru institutii financiare reglementate sau de servicii legate de 
vanzarea, amortizarea §i distribuirea datoriei publice, inclusiv imprumuturi ?i obligatiuni de 
stat, bonuri de trezorerie sau alte tilluri de valoare;

(c)

(b) prin orice mijioace contractuale, inclusiv; cumparare; leasing; §i inchiriere sau cumparare in 
rate, cu sau farS opfiune de cumparare;

(d) contractelor de ocupare a foilei de munca in sectorul public;

(c) a carei valoare, estimata in conformitate cu alineatele (6)-(8), este egaia sau mai mare decSt 
cea a pragului corespunzator specificat in anexele fiecSrei pSiti la lista sa privind accesul la 
piaja pentru prezentul capitol, la momentul publicarii unui anunj in conformitate cu articolul 
19.6;

achizitiilor publice efectuate:(e)

in scopul precis de acordare de asistenta intemafionaia, inclusiv ajutor pentru 
dezvoltare;

(i)

i(d) de catre o entitate contractanta; §i
in cadrul procedurii sau condifiei specifice prevazute intr-uh acord international referitor 
la stafionarea trupelor sau la implementarea in comun a unili proiect de catre t^le 
semnatare; sau I

(ii)

(e) care nu este altfei exclusa de la reglementarea prevazuta la alineatul (3) sau anexele unei parfi 
la lista sa privind accesul la piafa pentru prezentul capitol.
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(iii) in cadral procedurii sau condifiei specifice a unei organirafii intemaiionale sau finanfate 
prin granturi, tmpmmuturi sau alt tip de asistentS intemajionaia, in cazul in care 
procedura sau conditia aplicabila nu ar fi conforma cu prezentul capitol.

(5) Atunci cand, in contextul unei achizifii publice reglementate, o entitate contractanta le solicita 
unor persoane care nu fac obiectul anexelor unei par{i la lista sa privind accesul la piafa pentru 
prezentul capitol sa organizeze proceduri de achizitii publice in conformitate cu anumite cerinfe, 
articolul 19.4 se aplic§ mutatis mutandis unor astfel de cerin{e.

(4) Achizifiile publice care fac obiectul prezentului capitol se refera la toate achizipile cuprinse in 
listele de acces pe pia^a ale Canadei 51 Uniunii Europene, in care angajamentele fiecarei parji sunt 
stabilite dupa cum urmeaza:

Evaluare

(6) La estimarea valorii unei achizifii publice pentru a stabili daca este o achizitie publica 
reglemenlata, o entitate contractanta:(a) in anexa 19-1, entiiatile guvemamentale centrale ale caror proceduri de achizijii publice sunt 

reglementate de prezentul capitol;

(a) nu divide 0 achizitie publica in mai multe achizitii publice §i nici nu selecteaza sau utilizeaza 
0 anumita metoda de evaluare pentru a estima valoarea unei achizitii publice in vederea 
excluderii totaie sau partiale a acesteia din domeniul de aplicare a prezentului capitol; §i

(b) in anexa 19-2, entitaiile guvemamentale subcentrale ale clror proceduri de achizitii publice 
sunt reglementate de prezentul acord;

(c) in anexa 19-3, toate celelalte entitati ale cSror proceduri de achizitii publice sunt reglementate 
de prezentul capitol;

(b) include valoarea totals maxima estimata a achizitiei publice pe toata durata sa, fie ca este 
atribuita unuia sau mai multor fumizori, luSnd in considerare toate formele de remunerare, 
inclusiv:

(d) in anexa 19-4, marfurile reglementate de prezentul capitol;

(i) prime, taxe, comisioane §i dobSnzi; §i
(e) in anexa 19-5, serviciile, altele decit cele de constructii, care sunt reglementate de prezentul 

capitol; (ii) in cazul in care achizifia publica ofera posibilitatea unor optiuni, valoarea totala a 
acestor optiuni.

(f) in anexa 19-6, serviciile de constructii reglementate de prezentul capitol;

(g) in anexa 19-7, orice notecu caracter general; §i

(h) in anexa 19-8, mijloacele de publicare utilizate pentru prezentul capitol.
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(7) In cazul in cazul in care o soHcitare individuaia de achizitie conduce la atribuirea a mai mult 
de un contract sau la atribuirea de contracte in p3rii separate (denumite in continuare ..contracte 
succesive"), baza de calcul a valorii totale maxime estimate este:

(c) in cazul in care nu se poate stabili cu certitudine dacS durata contractului este determinatS. se 
aplicS litera (b).

ARTICOLUL 19.3(a) valoarea contracielor recurente pentru acela§i tip de marfuri sau servicii, atribuite in decursul 
ultimelor 12 luni sau in ultimul exercifiu financiar al entilatii contractante, corectatS, dacS este 
posibil, pentru a fine seama de modificarile anticipate de cantitate sau de valoare a marfurilor 
ori a serviciilor contractate pentru urmatoarele 12 luni; sau

Securitate §i excepfii de ordin general

(1) Nimic din acest capitol nu se interpreteazacaimpiedicand o parte sa ia orice masura sau sa nu 
divulge informatii pe care le considera necesare pentru proteciia intereselor sale esentiale de 
securitate in ceea ce prive§te achiziliile:

(b) valoarea estimata a contractelor recurente pentru acela^i tip de marfuri sau servicii, care 
urmeazaa fi atribuite in decursul perioadei de 12 luni care urmeaza atribuirii contractului 
initial sau anului Tiscal al entitatii contractante.

(a) de arme, munitie^’ sau material de razboi;

(8) In cazul achizitiilor prin leasing, inchiriere sau cumparare in rate de marfuri §i servicii, sau al 
achizitiilor pentru care nu se specifica un pret total, baza de evaluate este: (b) sau achizitiile indispensabile pentru securitatea nationala; sau

(c) in scopul apararii nationale.(a) pentru contractele cu durata determinata:

(2) Sub rezerva cerintei ca astfel de masuri sa nu fie aplicate intr-un mod care ar conslitui un 
mijloc de discriminate arbitrara sau nejustificabiia intre parfi in cazurile in care exista acelea?i 
condilii sau ar constitui o restriciie disimulata in calea comertului international, nicio dispozitie a 
prezentului capitol nu se interpreteaza ca impiedicand o parte sa instituie sau sa aplice masuri:

(i) in cazul in care durata este egala sau mai mica de 12 luni, valoarea maxima totaia 
estimata pentru intreaga durata a contractului; sau

(ii) in cazul in care durata este mai mare de 12 luni, valoarea maxima totaia estimata, care 
include orice valoare reziduaia estimata;

(a) necesare pentru protecpa moralitatii, a ordinii sau a sigurantei publice;

(b) pentru contractele pe perioada nedeterminata, tran§a lunara estimata inmulfita cu 48; 5i

Expresia „munitie” in acest articol este considerata echivalenta cu expresia „muni(ii”
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(b) necesare pentru protectia vietii sau a sanStatii oamenilor, animalelor sau plantelor; (b) in cadrul Uniunii Europene, un tratament nu mai pujin favorabil decat cel acordat de un stat 
membru sau o regiune sub-centraia a unui stat membru, inclusiv entita^ile contractante ale 
acesteia, pentru marfurile fi serviciile din §i fumizorii aflati in statul membru sau regiunea 
sub-centraia respectiva. dupa caz.

(c) necesare pentru protecjia proprietatii intelectuale; sau

(d) legate de produse sau servicii fumizate de persoane cu handicap, institutii filantropice sau prin 
munca detinujilor. (2) In ceea ce prive§te orice masura tn domeniul achizijiilor publice reglementate, o parte, 

inclusiv entitajile contractante ale acesteia;

ARTICOLUL 19,4 (a) nu acorda unui fumizor stabilit pe plan local un tratament mai pujin favorabil decat cel 
acordat unui alt fumizor stabilit pe plan local, pe baza gradului de control strain sau de 
participare straind la capital; sauPrincipii generale

Nediscriminarea (b) discriraineaza un fumizor stabilit pe plan local pe baza faptului ca marfurile sau serviciile 
oferite de fumizoml respectiv pentru o anumita achizijie publica sunt marfuri sau servicii ale 
celeilalte parji.(!) in ceea ce prive§te orice masura privind achizijia publica reglementata, fiecare parte, inclusiv 

entitajile contractante ale acesteia, acorda de indata §i necondijionat marfurilor §i serviciilor 
celeilalte parti §i fumizorilor celeilalte parti care ofera marfurile sau serviciile respective un 
tratament nu mai pufin favorabil decal tratamentui pe care partea respectiva, inclusiv entitatile 
contractante ale acesteia, il acorda marfurilor, serviciilor §i fumizorilor proprii. Pentru o mai mare 
certitudine, un astfel de tratament include;

Utilizarea de mijloace electronice

(3) Atunci cSnd organizeaza prin mijloace electronice o procedura de achizitii publice 
reglementata, o entitate contractanta;

(a) in Canada, un tratament nu mai pufin favorabil decSt cel asigurat de o provincie sau un 
teritoriu, inclusiv entitajile contractante ale acesteia, pentm marfurile ?i serviciile din ?i 
fumizorii aflap in provincia sau teritoriu! Tn cauza; §i

se asigura ca procedura de achizifii publice este desft|urata folosind sisteme de tehnologie a 
informatiilor §i programe informatice, inclusiv cele legate de autentificarea 51 criptarea 
informajillor, care sunt disponibile publicului larg §i interoperabile cu alte sisteme §i software 
de tehnologie a informatiilor disponibile publicului larg; §i

(a)

(b) menjine mecanisme care asigura integrilatea cererilor de participare §i a ofertelor, fiind 
capabile inclusiv sa inregistreze momentul primirii ofertei ^i sS previnS accesul 
necorespunzator la acestea.

■9-.
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Desfa^urarea procedurilor de achizifu publice Masuri nespecifice achizifiilor publice

(7) Alinealele(l)§i (2) nu seaplicS: taxelor vamale ?i impozitelor de orice natura percepute la 
import sau cu ocazia importului; modului de percepere a acestor taxe ?i impozite; altor reglementari 
sau formalitaji de import ^i nici masurilor care afecteazS comerjul cu servicii, altele decat masurile 
care vizeazS achiziliile publice reglementate.

(4) O entitate coniractanta organizeazS procedurile de achizifii publice reglementate intr-un mod 
transparent ?! impartial care:

(a) respects dispoziliile prezentului capitol, utilizSnd metode precum licitaiia deschisS, licitajia 
selectiva $i licitajia restrSnsS;

(b) evita conflictele de interese; §i ARTICOLUL 19.5

(c) previne practicile corupte. Informa(ii privind sistemul de achizitii publice

Reguli de origine (1) Fiecare parte:

(5) In cadrul procedurilor de achizitii publice reglementate, nicio parte nu poate aplica mSrfurilor 
sau serviciilor importate de la cealaltS parte sau fumizate de aceasta reguli de origine diferite de 
regulile de origine pe care partea respectiva le aplicS in acela§i timp in cursul schimburilor 
comerciale obijnuite importurilor sau fumizSrii de marfuri sau servicii provenite de la aceeaji parte.

publics prompt orice acte cu putere de lege, reglementari, decizii judiciare, decizii 
administrative de aplicare generals ?i clauze contractuale standard care sunt obligatorii in 
temeiul unui act cu putere de lege sau a unei reglementari §i care sunt incluse ca referintS in 
anunfuri, m documentatia privind licitatia §i in procedura de achizitii privind achizi}iile 
publice reglementate, precum ?! orice modificSri ale acestora pe un suport electronic sau de 
haitie desemnat oficiat, care este difuzat pe scarS largS §i ramSne accesibil publicului; §i

(a)

Operafiuni de compensare

(6) in ceea ce prive§te achizitiile publice reglementate, o parte, inclusiv entitStile sale 
contractante, nu are in vedere, nu solicits ^i nici nu impune vreo operatiune de compensare.

(b) fumizeazS o explicatie a acestora oricSreia dintre pSrti, la cerere.

(2) Fiecare parte enumerS In anexa 19-8 a listei sale privind accesul pe pia(S:

mijloacele electronice sau pe suport de hartie In care partea publics informatiile descrise la 
alineatul (1);

(a)

t
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(b) mijioacele electronice sau pe suport de hMie in care partea publics anunpirile prevSzute la 
articolul 19.6. articolul 19.8 alineatul (7) §i articolul 19.15 alineatul (2); §i

Formatul corespunzStor pe hartie §i electronic este precizat de fiecare parte in anexa 19-8.

(2) O parte poate aplica o perioadS de tranzitie de panS la 5 ani de la data intrSrii in vigoare a 
prezentului acord in cazul entitStilor reglementate de anexele 19-2 fi 19-3 care no sunt gata sS 
participe la on singur punct de acces prevSzul la alineatul (1). Aceste entitSti transmit, pe durata 
unei perioade de tranzi|ie, anunpjrile lor de intentie de achiziiii publice, dacS sunt accesibile prin 
mijloace electronice, prin intermediul link-urilorcStre un site electronic de acces care este accesibil 
in mod gratuit §i este mentional Tn anexa 19-8.

(c) adresa sau adresele de internet la care partea publics:

(i) datele sale statistice privind achizitiite publice, in lemeiul articolului 19.15 alineatul (5);
sau

(ii) anunpirile sale cu privire la contractele atribuite, In temeiul articolului 19.15 alineatul
(3) Cu exceptia unei dispozilii contrare In prezentul capitol, fiecare anunj de intentie de achizifie 
include:

(6).

(3) Fiecare parte notifies de indatS Comiletului privind achiziliile publice cu privire la orice 
modificare a informafiilor pSrtii enumerate In anexa 19-8. (a) denumirea ?i adresa entitStii contractante §i alte informafii necesare In vederea contactSrii 

entitStii contractante ji a obtinerii tuturor documentelor relevante privind achizitia publics, 
costurile acestora fi conditiile de plata, daca este cazul;

ARTICOLUL 19.6
(b) o descriere a achizitiei publice, inclusiv natura §i cantitatea mSrfurilor sau serviciilor care 

urmeazS sS facS obiectul achizitiilor publice sau, atunci cand cantitatea nu este cunoscutS, 
cantitatea estimatS;

NotificSri

Anuniul de intenfie de achizifie publicd
(c) in cazul contractelor repetate, dacS este posibil, o estimare a perioadei publicSrii urmStoarelor 

anunturi de intentie de achizitii publice;(1) Pentru fiecare achizitie reglementata, o entitate contractantS publics un anunf de intense de 
achizitii publice, cu excepfia situatiilor prevSzute la articolul 19.12.

(d) 0 descriere a eventualelor optiuni;

Toate anunturile de intentie de achizitii publice trebuie sS fie accesibile direct prin mijloace 
electronice, in mod gratuit, prin intermediul unui singur punct de acces, sub rezerva alineatului (2). 
Anunfurile pot fi publicate, de asemenea, pe un suport de hartie adeevat, care este difuzat pe scarS 
largS, iar anunturile rSman u§or accesibile publicului, cel pufin panS la expirarea termenului indicat 
In anunt-

(e) termenul prevazut pentru livrarea mSrfurilor sau a serviciilor sau durata contractului;
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(f) Anunful succintmetoda de achizi{ii publice care va fi utilizata §i dacS aceasta va implica negocieri sau 
desfUfurarea unei licitatii electronice;

(4) Pentru fiecare achizifie publics pe care intentioneaza sS o desf3§oare. entiatea coniractantS 
publics un anun| succint care este u§or accesibil, in acela§i moment in care publics anunful de 
intenfie de achizifie publics, in limba englezS sau franceza. Anunful succint trebuie sS confina cel 
pufin urmStoarele informafii:

(g) atunci cand este cazul, adresa §i eventualul termen pentru depunerea cererilor de participate la 
procedura de achizifii publice;

(h) adresa §i termenul pentru depunerea ofertelor;
(a) obiectul contractului de achizifii publice;

(i) limba sau limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participate, daca acestea pot fi 
depuse intr-o altS limbS decSt o limbS oficialS a pSrfii entitafii contractante; (b) ultima zi in care se pot depune oferte sau, dupa caz, orice uitimS zi in care se pot depune 

cereri de participare la procedura de achizifie publics sau cereri de includere pe o lists 
muItifuncfionalS; §i(j) 0 lists §i 0 scurtS descriere a oricSror condifii privind participarea fumizorilor, inclusiv a 

oricaror cerinfe privind documente sau ceriificSri specifice care trebuie prezentate de fumizori 
in legSturS cu achizifia publics, cu excepfia cazului in care cerinfele respective sunt incluse in 
documentafia privind licitafia care este pusS la dispozifia tuiuror fumizorilor interesafi odatS 
cu anunful de intenfie de achizifie publics;

(c) adresa de la care se pot solicita documentele referitoare la procedura de achizifii publice.

Anunlul de achizifii publice planiflcate

(5) EntitSfile contractante sunt incurajate sS publice, cat mai devreme in fiecare an fiscal, pe 
suport de hSrtie sau prin mijloacele electronice menfionate in anexa 19-8, un anunf privind planurile 
lor viitoare referitoare la procedurile de achizifii („anuntul de achizifii publice planificate”).
Anunful de achizifii publice planificate este publicat, de asemenea, in punctul unic de acces 
menfionate in anexa 19-8, sub rezerva alineatului (2). Anunful ar trebui s3 includa obiectul achizifiei 
publice ?i data planificatS pentru publicarea anunfului de intenfie de achizifie publics.

(k) atunci cSnd, in temeiul articolului 19.8, o entitate contractantS intenfioneazS sS selecteze un 
numSr limitat de fumizori calificafi care sS fie invitafi sS participe la licitafie, criteriile care 
vor fi utilizate pentru a-i selecta §i, in cazurile aplicabile, orice limits privind numSml de 
fumizori cSrora li se va perrnite sa depunS oferte; §i

(1) 0 menfiune conform cSreia achizifia publics este reglementatS de prezentul capitol.
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(6) O entitate contractantS care intrS sub incidenia anexei 19-2 sau a anexei 19-3 poate utiliza un 
anunt de achizitii publice planificate ca anunl de intenlie de achizitie publics, cu conditia ca acesta 
sS includa toate informatiile prevSzute la alineatul (3) de care dispune entitatea, precum §i o 
declaratie prin care furaizorii interesati ar trebui s3 t§i exprime fajS de entitatea contractanta 
interesul pentru procedura de achizitie publics respectivS.

(3) Atunci cand evalueazS dacS un fumizor indepline§te conditiile de participare, entitatea 
contractantS:

(a) evalueazS capacitSfile financiare, comerciale §i tehnice ale fumizorului pe baza activitatilor 
economice ale fumizorului respectiv desfS^urate atat pe teritoriul pSrtii din care face parte 
entitatea contractantS, cat ?i In afara acestuia; §i

ARTICOLUL 19.7 (b) se bazeazS pe conditiile pe care entitatea contractanta !e-a specificat in prealabil in anunturi 
sau in documentatia privind licitatia.

Conditii de participare

(4) Atunci cSnd exists dovezi justificative, o parte, inclusiv entit3|ile sale contractante, poate 
exclude un fumizor pe motive precum:(1) O entitate contractanta limiteazS conditiile de participare la o procedurS de achizitii publice la 

conditiile esentiale pentru a asigura faptul cS un fumizor dispune de capacitStile juridice, financiare, 
comerciale §i tehnice pentru a se achita de obligaliile care ti revin in cazul in care este declarat 
c§§tigStor al procedurii de achizitii publice respective.

(a) faliment,

(b) fals in declaratii;
(2) Atunci cand stabile^te conditiile de participare, o entitate contractantS:

(c) deficiente semnificative sau persistente in indeplinirea oricSrei cerinte sau obligatii de fond in 
cadrul unuia sau mai multor contracte anterioare;(a) nu impune conditia ca, pentru ca un fumizor sS paiticipe la o procedura de achizitii publice, 

acesta trebuie sa Fi ca^tigat anterior unul sau mai multe contracte atribuite de o entitate 
contractanta a unei pSrti; (d) sentinje definitive privind comiterea unor infracjiuni grave sau a altor IncalcSri grave;

(b) poate solicita o experientS anterioarS relevantS dacS aceasta este esentialS pentru ca fumizorul 
sa indeplineasca cerintele procedurii de achizijii publice; $i

(e) abateri profesionale sau fapte sau omisiuni care se reflects negativ asupra integritStii 
comerciale a fumizorului; sau

(c) nu impune ca experienta anterioarS pe teritoriul pSrtii sS fie o conditie a procedurii de achizitii 
publice.

(f) neplata impozitelor.
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ARTICOLUL 19.8 Licitafia selectiva

Calificarea fumizorilor (4) Atunci cand o entitate contractanta inten{ioneaza sa utilizeze licitafia selectiva, aceasta;

Sistemele de inregistrare ft procedurile de catificare (a) include In anunfui de intenfie de achizitie publica cel pufin informafiile prevazute la anicolul 
19.6alineatul (3) literele (a), (b), (0. (g), (j). (k) §i (1) ?i invita fumizorii sa depuna o cerere de 
participare; §i(1) O parte, inclusiv entitSfile sale contractante, poale menfine un sistem de inregistrare In cadrul 

caruia fumizorii interesati sunt obligafi sa se Inregistreze ^i sa fumizeze anumile informalii.
(b) pune, pana la inceperea perioadei de ofertare, cel pufin informafiile prevazute la articolul 19.6 

alineatui (3) literele (c), (d), (e), (h) §i (i) la dispozifia fumizorilor calificafi, pe care li notifica 
In conformitate cu articolul 19.10 alineatui (3) litera (b).

(2) Fiecare parte se asigura ca:

(a) entitaple sale contractante depun eforturi In vederea reducerii la minimum a diferenfelor in 
ceea ce prive?te propriile proceduri de calificare; §i (5) O entitate contractanti permite tuluror fumizorilor calificafi sa participe la o anumita 

procedura de achizitii publice, exceptand situafia m care entitatea contractanta menfioneaza In 
anunful de intenfie de achizifie publica o limitare a numarului de fumizori carora li se va permite sa 
depuna oferte §i criteriile de selecfie a numarului iimitat de fumizori.

(b) in cazul In care entitafile sale contractante menfin sisteme de Inregistrare, entitafile depun
eforturi In vederea reducerii la minimum a diferenfelor In ceea ce prive^te propriile sisteme de 
inregistrare.

(6) In cazul In care documentafia de atribuire nu este pusa la dispozifia publicului de la data 
publicarii anunfului menfionat la alineatui (4), entitatea contractanta se asigura ca documentele 
respective sunt puse la dispozifie concomitent luturor fumizorilor caliFicafi selectafi In conformitate 
cu alineatui (5).

(3) O parte, inclusiv entitafile sale contractante, nu adopta fi nici nu aplica un sistem de 
Inregistrare sau o procedura de calificare care are drept scop sau efect crearea de obstacole inutile In 
calea participarii fumizorilor celeilalte parfi In cadrul procedurii sale de ofertare.

Liste multifuncfionale

(7) Entitafile contractante pot menfine o lista multifuncfionaia a fumizorilor, cu condifia ca un
I

anunf prin care fumizorii interesafi sunt invitafi sa solicite includerea pe lista sa fie;

(a) publicat anual; fi
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(b) pus la dispozitie in permanent^, in cazul in care este publicat prin mijloace electronice, (b) anuntul s3 fie publicat prin mijloace electronice §i sS fie disponibil in permanents pe durata 
valabilitSIii sale.

pe suportul adecvat menfionat in anexa 19-8.

(10) O entitate contractantS permite fumizorilor s5 solicite in orice moment sS fie inclu§i pe o lists 
multifunctionals ?i ii include pe lists, intr-un termen rezonabil de scurt, pe toji fumizorii calificati.(8) Anunful prevSzut la alineatul (7) cuprinde:

(II) in cazul in care un fumizor care nu este incius pe o lists multifunctionala depune o cerere de 
participare la o procedurS de achizitii publice pe baza unei liste multifunctionale, impreunS cu toate 
documentele necesare, in termenul prevSzut la articolul 19.10 alineatul (2), entitatea contractantS 
examineazS cererea, Entitatea contractantS nu exclude fumizorul de la analiza privind procedura de 
achizitii publice pe motivul cS nu dispune de timp suficient penlru analizarea cererii decat dacS, in 
unele cazuri exceptionale datorate complexitStii procedurii de ofertare, entitatea nu este in mSsurS 
s3 finalizeze examinarea cererii in termenul alocat pentru depunerea ofertelor.

(a) o descriere a mSrfurilor sau serviciilor sau a categoriilor acestora pentru care se poate folosi 
lista;

(b) conditiile de participare care trebuie indeplinite de cStre fumizori pentm a figura pe lists §i 
metodele pe care entitatea contractantS le va utiliza pentru a verifica dacS un fumizor 
indepline§te conditiile;

(c) denumirea §i adresa entitatii contractante §i alte informatii necesare in vederea conlactSrii 
entitStii §i a ob(inerii tuturor documenteior relevante privind lista; Entitafile contractante menfionate in anexa J9-2 anexa 19-3

(d) perioada de valabilitate a listei ^i mijloacele de reinnoire sau de incetare a utilizSrii acesteia 
sau, in cazul in care nu se prevede perioada de valabilitate, o mentionare a metodei prin care 
se va notifica incetarea utilizSrii listei; fi

(12) O entitate contractantS reglementatS dc anexa 19-2 sau anexa 19-3 poate utiliza un anuni de 
invitare a fumizorilor sS solicite includerea pe o lists multifuncponalS ca anunf de intentie de 
achizitii publice, cu conditia ca:

(e) o men(iune ca lista poate fi utilizatS pentru achizitiile publice reglementate de prezentul 
capitol.

(a) anunful sS fie publicat in conformitate cu alineatul (7) §i sS includS informatiile necesare
prevazute la alineatul (8), cat mai multe din informatiile disponibile solicitate in conformitate 
cu articolul 19.6 alineatul (3) §i o declaratie cS anuntul reprezintS un anunt de intentie de 
achizitii publice sau cS numai fumizorii de pe lista multifunctionalS vor primi anunfuri 
ulterioare de achizitii publice demlate in baza unei liste multifunctionale; $i

(9) In pofida alineatului (7), atunci cand valabilitatea unei liste multifunctionale este de trei ani 
sau mai pufin, o entitate contractantS poate publica anuntul mentionat la alineatul (7) numai o datS, 
la inceputul perioadei de valabilitate a listei, cu condi|ia ca:

(a) anunful sS precizeze perioada de valabilitate §i sS nu mai fie publicate anunturi ulterioare; §i
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(b) entitatea s5 fumizeze prompt suficiente informatii fumizorilor care §i-au exprimat interesul 
fa(5 de entitate pentru o anumitS procedura de achizitii publice pentni a le permite sa i§i 
evalueze interesul pentru procedura de achizipi publice respective, inclusiv toate celelalte 
informajii prev§zule la arlicolul 19.6 alineatul (3), in mSsura in care aceste informatii sunt 
disponibile.

ARTICOLUL 19.9

Specificatiile tehnice $i documentatia privind licitaiia

Specificafii tehnice

(13) 0 entitate contractantS reglementatS de anexa 19-2 sau anexa 19-3 poate permite unui fumizor 
care a solicitat includerea pe o lista multifunctionaie in conformitate cu alineaml (10) sS depunS o 
ofertS in cadrul unei anumite proceduri de achizipi publice atunci cand entitatea contractante are 
suficient timp pentru a analiza dacS fumizoru! respectiv indepline^te conditiile de participare.

(1) O entitate contractanta nu pregSte^te, nu adopta ?i nu aptica nicio specificape tehnica §i nu 
stabilefte nicio procedure de evaluare a conformitetii care are drept scop sau efect crearea unor 
obstacole inutile in calea comertului international.

(2) Daca este cazul, atunci cand slabilejte specificapiie tehnice pentru marfurile sau serviciile 
care fac obiectul procedurii de achizitii publice, entitatea contractanta:Informafii privind deciziile entitalii contractante

(14) Entitatea contractanta informeaza prompt orice fumizor care depune o cerere de participate la 
o procedure de achizipi publice sau o solicitare de includere pe o lista multifunctionala cu privire la 
decizia entitatii contractante referitoare la respectiva cerere sau solicitare.

stabilefte specificatii tehnice axate mai degraba pe cerinte de performanta ^i de functionate 
decat pe cerinte de proieclare sau descriptive; §i

(a)

(b) fundamenteaza specificatiile tehnice pe standarde intemationale, atunci cSnd acestea existS; In 
caz contrar, pe reglementSri tehnice nationale, pe standarde nationale recunoscute sau pe 
coduri de construcpi. j

(15) !n cazul in care o entitate contractanta respinge cererea unui fumizor de participare la o 
procedura de achizipi publice sau solicitarea acestuia de includere pe o lista multifuncponaia, cSnd 
nu il mai recunoa§te ca fiind un fumizor calificat sau 11 elimina de pe o lista multifuncponaia, 
entitatea 11 informeaza prompt pe fumizor ^i, la cererea acestuia, li transmite o explicape in scris a 
motivelor deciziei sale.

(3) Atunci cand in specificapiie tehnice se utilizeaza caracteristici de proiectare sau descriptive, 
entitatea contractanta indica, atunci cand este cazul, ca va lua In considerate ofertele de mirfuri sau 
servicii echivalente care Indeplinesc, in mod demonstrabil, cerintele procedurii de achizipi publice, 
incluzand formuiari precum „sau echivalent(a)” in documentapa privind licitapa.
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(4) Entitatea contractantS nu stabile?te specificaiii tehnice care necesiti sau care fac trimilere la o 
anumita marca sau denumire comerciaia, brevet, drept de autor, model sau tip, origine specifica ori 
la un anumit producltor sau fumizor, cu excepjia cazului In care nu exista o cale Indeajuns de 
precisa sau de inteligibiia pentru a descrie ceriniele procedurii de achizijii publice respective §i cu 
condijia includerii, de catre entitatea contractanta, In astfel de situajii, a unor formuiari precum „sau 
echivalent(a)” In documentatia de atribuire.

toate conditiile de participare, inclusiv o lista a informaliilor ?i a documentelor pe care 
fumizorii sunt obligafi sa le prezinte In ceea ce privejte conditiile de participare;

(b)

toate criteriile de evaluate pe care entitatea le va aplica la atribuirea contractului ?i, exceptand 
cazul in care preful este singurul criteriu, importanfa relativa a criteriilor respective;

(c)

atunci cand entitatea contractanta va desfa?ura procedura de achizifie publica prin mijloace 
electronice, orice cerin{e privind autentificarea §i criptarea sau alte cerinie legate de 
transmiterea informaliilor prin mijloace electronice;

(d)
(5) Entitatea contractanta nu solicita nici nu accepta, Intr-o maniera in care ar putea avea ca 
efect inlaturarea concurentei, o consultanja care poate fi folosita in pregatirea sau adoptarea oricarei 
specificaiii tehnice pentru o anumita procedura de achizitii publice din partea unei persoane care 
poate avea un interes comercial In ceea ce prive5te procedura respectiva. atunci cand entitatea contractanta va organize o licitalie electronica, regulile, inclusiv 

identificarea elementelor ofertei legate de criteriile de evaluare, pe baza carora va fi 
desfa^uraia licitatia;

(e)

(6) Pentru mai mulla certitudine, o parte, inclusiv entitatile contractante ale acesteia, poate sa 
pregateasca, sa adopte sau sa aplice specificaiii tehnice pentru a promova conservarea resurselor 
naturale sau protejarea mediului, cu conditia sa faca acest lucru in conformitate cu dispoziliile 
prezentului articol.

atunci cand ofertele vor fi deschise In cadrul unei §edinle publice, data, ora §i locul deschiderii 
?i, dupa caz, persoanele autorizate sa fie prezente;

(f)

Documentaiia privind licitafia orice al|i termeni sau condilii, inclusiv conditiile de plata |i orice limitare a mijloacelor prin 
care pot fi depuse ofertele, de exemplu pe suport de hartie sau mijloace electronice; ?i

(g)

(7) O entitate contractanta pune la dispozijia fumizorilor documentaiia privind licitatia, care 
include toate informaiiile necesare pentru a le permite fumizorilor sa pregateasca |i sa depuna oferte 
valabile. Cu excepfia cazului in care informaiiile respective sunt prevazute deja in anunpil de 
intenlie de achizifie publica, documentaiia privind licitatia include o descriere completa privind:

(h) orice date la care trebuie livrate marfurile sau prestate serviciile.

(8) La stabilirea datei de livrare a marfurilor sau de prestare a serviciilor care fac obiectul 
procedurii de achizitii publice, entitatea contractanta fine seama de anumifi factori precum 
complexitatea procedurii de achizifii publice, nivelul de subcontractare necesar fi intervalul de timp 
realist necesar pentru producfia, scoaterea din stoc |i transportui marfurilor de la punctul de livrare 
sau pentru fumizarea serviciilor.

(a) achizifia publica, inclusiv natura §i cantitatea marfurilor sau serviciilor care urmeaza a fi 
achizifionate sau, atunci cand cantitatea nu este cunoscuta, cantitatea estimata fi orice cerinie 
care trebuie Indeplinite, inclusiv orice specificafie tehnica, certificat de evaluare a 
conformitafii, planuri, desene sau materiale instructive;

Ol^LlA'/
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(9) Criteriile de evaluare mentionate in anunful de intenlie de achizitii publice sau in 
documenta|ia privind licita{ia pot include, printre altele, preiul ?i alte elemente de cost, calitatea, 
valoarea tehnicS, caracteristicile de mediu §i conditiile de livrare.

(b) intr-un termen adecvat, care sS le permits acestor fumizori sS i^i modifice sau sS i§i depunS 
din nou ofertele, de data aceasta modificate, dupS caz.

(10) In cel mai scurt timp posibil, o entitate contractantS: ARTICOLUL 19.10

(a) pune la dispozi{ie documentajia privind licitafia pentru a garanta ca fumizorii interesa^i dispun 
de suficient timp pentru a depune oferte admisibile;

Perioade de timp

Aspecte generate
(b) fumizeazS, la cerere, documentajia privind licitajia oricSrui fumizor interesat; §i

(I) O entitate contractanta acorda fumizorilor, tn conformitate cu propriile necesitSli rezonabile, 
suficient timp pentru a pregSti §i depune cereri de participate §i oferte valabile, (inand seama de 
factor! precum;

(c) raspunde oricSrei cereri rezonabile de informalii relevante, adresalS de orice fumizor interesat 
sau participant, cu condipa ca astfel de informapi sS nu ofere fumizorului respectiv un avantaj 
fajS de ceilalp fumizori.

(a) natura §i complexitatea procedurii de achizipi publice;
Modificdri

(b) mSsura Tn care anticipeazS cS va fi nccesarS subcontractarea; §i
(JJ) Atunci cand, inaintea atribuirii unui contract, o entitate contractanta modifies criteriile sau 
cerintele prevazute Tn anunpil de intenpe de achizipe publica sau Tn documentapa privind licitapa 
pusS la dispozipa fumizorilor care participS la procedurS sau modifies anunpil sau documentajia 
privind licitapa, aceasta transmite Tn scris orice astfel de modificSri sau anunjul ori documentapa 
privind licitapa modificatS sau re-emisS:

(c) termenele necesare pentru a transmite oferte din puncte situate Tn strSinState sau Tn {ara 
respectivS unde nu sunt utilizate mijloace electronice.

Aceste perioade de timp, inclusiv orice pretungire a acestora, sunt acelea^i pentru top fumizorii 
interesafi sau participanp.

(a) tuturor fumizorilor care participS la procedura Tn momentul modificSrii, al amendarii sau al 
re-emiterii, dacS ace?tia sunt cunoscup de cStre entitate, §i, Tn toate celelalte cazuri, in acela?! 
mod Tn care au fost puse la dispozipe informapile originale; §i
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Termene (ii) termeneie-limita aproximative pentru prezentarea ofertelor sau a cererilor de panicipare;

(2) O entitate contraclanta care utilizeazS procedura selectiva stabile§te cS termenul pentru 
depunerea cererilor de participare nu poate fi, in principiu, mai scurt de 25 de zile de la data 
publicarii anunpilui de intenjie referitor la un contract de achizipi publice. in cazul in care 
respectarea unei astfel de termen nu este posibliadin cauza aparifiei unei situatli urgente, justiricate 
corespunzStor de entitatea contractanta, termenul poate fi redus la nu mai pufin de zece zile.

(ill) o declaratie a faptului cS fumizorii interesa|i ar trebui sa 151 exprime fata de entitatea 
contractanta interesul cu privire la achizitie;

(iv) adresa de la care se pot obtine documentele referitoare la procedura de achizitii publice;

fi

(3) Cu exceptia alineatelor (4), (5), (7) §1 (8), o entitate contractanta stabile§te ca termenul de 
depunere a ofertelor nu poate fi mai scurt de 40 de zile:

(v) cat mai multe din informaiiile prevazute a fi incluse in anunprl de intenfie de achizijie 
publica in conformitate cu articolul 19.6 alineatul (3), in masura disponibilitatii 
acestora;

(a) in cazul unei licitatii deschise, de la data publicarii anunpilui de intentie de achizitie publica;
sau (b) in cazul achizitiilor publice recurente, entitatea contractanta indica intr-un anunt initial de 

intentie de achizitie publica faptul ca in anunturile ulterioare se vor preciza perioadele de 
depunere a ofertelor, in temeiul prezentului alineat; sau(b) in cazul unei proceduri selective, de la data la cate entitatea notifica fumizorilor faptul ca vor 

fi invitati sa prezinte oferte, indiferent daca entitatea folosefte sau nu o lista multifunctionala.

(c) respectarea termenului de depunere a ofertelor, stabilit in conformitate cu alineatul (3), nu este 
posibiia din cauza aparifiei unei situafii urgente, justificate corespunzator de entitatea 
contractanta.

(4) O entitate contractanta poate reduce perioada de depunere a ofertelor, stabilita in conformitate 
cu alineatul (3), la nu mai pufin de zece zile in cazul in care:

(a) entitatea contractanta a publicat un anunf de achizitii publice planificate, astfel cum este 
descris la articolul 19.6 alineatul (5), cu cel pufin 40 de zile §i cel mult 12 luni inainte de 
publicarea anunfulul de intenfie de achizifie publica, iar anunful de achizifii publice planificate 
confine:

(5) O entitate contractanta poate reduce cu 5apte zile termenul de depunere a ofertelor stabilit in 
conformitate cu alineatul (3) pentru Fiecare dintre urmatoarele situafii:

(a) anunful de intenfie de achizifie publica se publica prin mijloace electronice;

(i) 0 descriere a procedurii de achizifii publice; toata documentafia privind licitafia se pune la dispozifie prin mijloace electronice de la data 
publicarii anunfului de intenfie de achizifie publica; §i

(b)
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ARTICOLUL 19.11(c) entitatea accepta depunerea de ofeite prin mijloace electronice.

(6) Uiilizarea alineatului (5) coroborat cu alineatul (4) nu poate conduce In niciun caz ia o 
reducere a termenului de ofertare siabilit in conformitate cu alineatul (3) la mai pujin de 10 zile de 
la data publicSrii anunpilui de intenjie de achizi|ie publics.

Negocierea

O pane poate prevedea ca entitaple sale contractante sS desft^oare negocieri cu fumizorii:(1)

(7) In pofida oricSrei alte dispozitii din prezentul articol, atunci cSnd o entitate contractanta 
achizijioneaza marfuri sau servicii comerciale, aceasta poate reduce termenul de ofertare stabilit in 
conformitate cu alineatul (3) la cel pu^in 13 zile, cu conditia sa publice simultan prin mijloace 
electronice anunfui de intenfie de achiziiie publica |i intreaga documentatie privind licilatia. In plus, 
atunci cand entitatea accepta oferte de marfuri sau servicii comerciale prin mijloace electronice, 
aceasta poate reduce termenul de depunere a ofertelor stabilit In conformitate cu alineatul (3) la cel 
pujin 10 zile.

in cazul in care entitatea §i-a exprimat intenjia de a purta negocieri m anunjul de intenjie de 
achizifie publica prevazut la articolul 19.6 alineatul (3); sau

(a)

atunci cSnd din evaluare rezulta ca nicio oferta nu este In mod clar cea mai avantajoasa in 
ceea ce prive§te crileriile specifice de evaluare stabilile in anunjul de intenfie referitor la 
contractui de achlzifie publica sau in documenlafia privind licitafia.

(b)

(2) O entitate contraciania;
(8) Atunci cSnd o entitate contractania reglementata de anexa 19-2 sau anexa 19-3 a selectat lofi

•e *
fumizorii calificafi sau un numar limitat al acestora, termenul de ofertare poate fi stabilit prin acord 
reciproc intre entitatea contractania ^i fumizorii selectafi. In absenfa unui acord, termenul nu poate 
fi mai scurt de 10 zile.

asigura ca orice eliminare a fumizorilor care participa la negocieri este efectuata in 
conformitate cu criteriile de evaluare prevazute in anunful de intenfie de achizifie publica sau 
in documenlafia privind licitafia; §i

(a)

atunci cand negocierile sunt incheiate, stabilefte, pentru restul fumizorilor participanfi, un 
termen comun de depunere a oricaror oferte noi sau revizuite.

(b)

t

'

f
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atunci cSnd marfurile sau serviciile pot fi fumizate numai de cStre un anumit fumizor §i nu 
exists mSrfuri sau servicii alternative sau substitutive rezonabile din oricare dintre 
urmStoarele motive:

ARTICOLUL 19.12 (b)

Licitatie restransS

(i) cerinta vizeazS o opera de artS;(1) Cu conditia sa nu aplice prezenta dispozitie in scopul evitSrii concureniei intre fumizori sau 
intr-o maniera care sa creeze o discriminare faja de fumizorii oricSrei alte parji sau o proteclie in 
favoarea fumizorilor intemi, o entitate contractantS poate recurge la procedura de licitajie restrSnsS 
§i poate opta sa nu aplice articolele 19.6-19.8, articolul 19.9 alineatele (7)-(ll) ji articolele 19.10, 
19.11,19.13 ^i 19.14 in oricare dintre urmStoarele situatii:

(ii) protejarea brevetelor, a drepturilor de autor sau a alter drepturi exclusive; sau

(hi) lipsa de concurenta din motive tehnice;

pentru livrari supiimentare efectuate de catre fumizorul initial de marfuri §i servicii, care nu 
au fost incluse tn procedura de achizitii publice inifiaia, atunci eSnd schimbarea fumizorului 
de astfel de marfuri sau servicii supiimentare;

(a) daca: (c)

(i) nu a fost depusS nicio oferta sau niciun fumizor nu a solicitat participarea;

(ii) nu a fost depusa nicio oferta care sS mdeplineasca cerintele esentiale ale documentatiei 
privind licitatia;

(i) nu poate fi realizatS din motive economice sau tehnice precum cerinte privind 
interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, programele informatice, 
serviciile sau instalatiile existente achizifionate in cadrul procedurii de achizitii initiale;

(iii) niciun fumizor nu a tndeplinit conditiile de participare; sau 5'

(iv) ofertele care au fost depuse au fost coluzive. i-ar cauza entitStii contractante inconveniente substantiate sau ar duplica semnificativ 
costurile suportate de entitatea contractantS;

(ii)

cu conditia ca cerintele din documentatia privind licitatia sS nu fie modificate semnificativ;

(d) in mSsura tn care este strict necesar atunci cand, din motive de extrem5 urgenta apSrute ca 
urmare a unor evenimente care nu au putut fi prevazute de catre entitatea contractanta, 
marfurile sau serviciile nu ar putea fi obtinute la timp prin organizarea unei licitatii deschise 
sau a unei licitatii selective;

pentru marfuri achizitionate pe o piafa de materii prime;(e)
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ARTICOLUL 19.13(f) aiunci cand o entitate contractantS achizitioneaza un prototip sau un prim produs sau serviciu 
care a fost dezvoltat la cererea sa §i pentru aceasia, m cursul unui anumit contract de 
cerceiare, de experimentare, de studiu sau de dezvoltare initiala. Dezvoltarea inifiala a unui 
prim produs sau serviciu poate include producpa sau fumizarea limitatS tn scopul incorporarii 
rezultatelor testelor pe teren §i pentru a demonstra cS produsul sau serviciul este adecvat 
pentru productia sau fumizarea tn cantitSti la standarde acceptate de calilate, insS nu include 
producfia sau fumizarea cantitativa pentru a stabili viabilitatea comerciala sau pentru a 
amortiza cheliuielile de cercetare §i dezvoltare;

Licitatii electronice

Atunci cand o entitate contractanta inten|ioneaza sa organizeze o procedura de achizifii publice 
reglementata prin intermediul unei licitatii electronice, entitatea pune la dispozitie fiecarui 
participant, tnainfe sa tnceapa licitajia electronica:

metoda de evaluate automata, inclusiv formula matematica, care se bazeaza pe criteriile de 
evaluate prevazute in documeniafia privind licitatia §i care va fi utilizata la clasificare sau la 
reclasificare in timpul licitatiei;

(a)

(g) pentru achizifionari efectuate in condifii extrem de avantajoase care apar numai pe o perioada 
foarte scurta cu ocazia unor acte prin care se dispune in mod atipic de bunuri, precum cele 
generate de lichidari, de administrari judiciare sau de falimente, §i nu pentru achizitiile 
curente de la fumizori obijnuiti; sau rezultalele oricarei evaluari inifiale a elementelor ofertei sale atunci cSnd contractul se atribuie 

pe baza criteriului ofertei celei mai avantajoase; §i
(b)

(h) atunci cand contractul este atribuit cS^tigatorului unui concurs de proiectare, cu condilia ca:
orice alte informatii relevante referitoare la modul de desfS^urare a licitafiei.(c)

(i) modul in care a fost organizat concursul sS respecte principiile prezentului capitol, in 
special referitor la publicarea unui anuni de intenlie de achizilie publics; ji

ARTICOLUL 19.14

(ii) participantii sS fi fostevaluati de un juriu independent, in vederea atribuirii unui 
contract de proiectare unui ca^tigator. Tratarea ofertelor §i atribuirea contractelor

(2) O entitate contractantS intocme?te un raport in scris cu privire la fiecare contract atribuit in 
conformitate cu alineatui (1). RaportuI coniine denumirea entitStii contractante, valoarea §i tipul de 
marfuri sau servicii care fac obiectul procedurii de achizipi §i o declarape in care se precizeazS 
circumstantele §i condipile descrise la alineatui (1) care au justificat utilizarea procedurii restranse.

Tratarea ofertelor

(1) O entitate contractantS prime|te, deschide §i trateazS toate ofertele in cadrul unor proceduri 
care garanteazS echitatea ji impartialitatea procesului de achizipi publice, precum §i 
confidenpalitatea ofertelor.

i

I
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(2) 0 entitate contractanta nu penalizeaza niciun fumizor a cSrui oferta este primita dupS
lermenul specificat pentru primirea ofertelor in cazul in care intarzierea se datoreaza exclusiv unei 
erori de tratare a ofertei de catre entitatea contractania.

(7) O entitate contractanta nu utitizeaza optiuni, nu anuleaza o procedura de achizitii publice sau 
nu modifica contracte care au fost deja atribuite intr-un mod care eludeaza obligaliile prevazute in 
prezentul capitol.

(3) Atunci cand o entitate contractanta ofera unui fumizor ocazia de a corecta erori neintenjionate 
de forma in perioada dintre deschiderea ofertelor §i atribuirea contractului, entitatea contractanta 
ofera aceeaji ocazie tuturor fumizorilor participanti.

ARTICOLUL 19.15

Transparenja informapilor privind procedura de achizitii publice
Atribuirea contractelor

Informafiile oferite fumizorilor
(4) Pentru a fi luata in considerare la atribuirea contractului, o oferta trebuie sa fie elaborata in 
scris §i. In momentul deschiderii ofertelor, trebuie sa indeplineasca cerinlele esenfiale prevazute in 
anunluri §i in documentatia privind licitatia ?i sa ii aparfina unui fumizor care indepline§te condi(iile 
de participare.

(1) Entitatea contractanta informeaza prompt fumizorii participanti la procedura de achizitii 
publice cu privire la deciziile sale referitor la atribuirea contractului §i, la cerere, transmite 
informatiile respective in scris. Sub rezerva articolului 19.6 alineafele (2) §i (3), o entitate 
contractanta ii transmite, la cerere, unui fumizor a carui oferta nu a fost considerata ca§tigatoare o 
explicatie cu privire la motivele pentm care entitatea nu a selectat oferta sa §i avantajele relative ale 
ofertei declarate ca^tigatoare.

(5) Cu exceptia cazului in care o entitate contractanta stabile§te ca nu este in interesul public sa 
atribuie un contract, entitatea atribuie contractul fumizorului cu privire la care entitatea a stabilit ca 
poate duce la Tndeplinire termenii contractului §i ca, pe baza doar a criteriilor de evaluate specificate 
in anunpiri fi in documentajia de licitafie, a depus: Publicarea informa[iilor privind atribuirea contractelor

(2) In termen de cel mult 72 de zile de la atribuirea fiecarui contract care face obiectui prezentului 
capitol, 0 entitate contractanta publici un anunj in mijlocul de comunicare electronic sau pe suport 
de hartie adecvat enumerat in anexa 19-8. In cazul in care entitatea publica anunful exclusiv pe 
suport electronic, informajiile ramSn uf or accesibile pentru o durata rezonabiia. Anunful include cel 
pujin urmatoarele informatii:

(a) cea mai avantajoasa oferta; sau

(b) atunci cSnd preful este singurul criteriu, oferta care prevede cel mai mic prej.

(6) Atunci cand entitatea contractanta primefte o oferta care prevede un pret neobifnuit de scazut 
fata de prepirile prevazute in celelalte oferte depuse, aceasta poate verifica cu fumizorul ca 
indeplinefte conditiile de participare fi poate duce la indepiinire termenii contractului. (a) o descriere a marfurilor sau serviciilor achizitionate;
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Colectarea ji raportarea datelor slatistice(b) denumirea 51 adresa entitStii contractante;

(4) Fiecare parte colecteaza §i raporteazS Comitetului pentru achizijii publice datele statistice cu 
privire la contractele sale care sunt reglementate de prezentul capitol. Fiecare raport acoperS 0 
perioada de un an, se inainteazS in termen de doi ani de la finalul perioadei de raportare 51 contine;

(c) denumirea §i adresa fumizorului declarat ca^tigStor;

(d) valoarea ofertei declarate ca§iig§loare sau a ofertelor cu cel mai mare §i cel mai mic prej luate 
in considerate la atribulrea contractului;

(a) pentru anexa 19-1, enlitatile contractante:

(e) data atribuirii; 5i
(i) numarul §i valoarea totals, pentru toate entitStile respective, a tuturor contractelor 

reglementate de prezentul capitol;(f) tipul metodei de achiziponare utilizate §i, in cazurile in care s-a utilizat procedura restransS in 
conformitate cu articolul 19,12, odescriere a circumstantelor care justifies utilizarea acesteia.

(ii) numSrul §i valoarea totals a tuturor contractelor reglementate de prezentul capitol, 
atribuite de fiecare dintre entitSfile respective, defalcate pe categorii de mSrfuri §i 
servicii, conform unui sistem de clasificare uniforms recunoscut pe plan international; §i

Menfinerea documentajiei, a rapoartelor fi a trasabilitdfii electronice

(3) Pentru 0 perioadS de cel putin trei ani de la data atribuirii unui contract, fiecare entitate 
contractama pSstreazS: (iii) numSrul §i valoarea totals a tuturor contractelor reglementate de prezentul capitol,

atribuite de fiecare dintre entitStile respective in cadrul procedurii de licitalie restransa;

documentafia §i rapoartele procedurilor de achizitii §i ale contractelor atribuite referitoare la 
achizifiile publice reglementate, inclusiv rapoartele prevSzute la articolul 19.12; §i

(a)
pentru entitStile contractante vizate de anexele 19-2 5! 19-3, numSrul §i valoarea totals ale 
contractelor reglementate de prezentul capitol, atribuite de toate entitSfile respective, defalcate 
dupS anexS; $i

(b)

datele care asigurS trasabilitatea adeevatS a des^^urSrii prin mijloace electronice a achizitiilor 
publice reglementate.

(b)

estimSri privind datele necesare conform literelor (a) ?i (b), insotite de 0 descriere explicativS 
a metodologiei utilizate la elaborarea estimarilor, in cazul in care fumizarea datelor nu esie 
posibila.

(c)
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(5) In cazul in care o parte i§i publics datele statistice pe un site internet oficial, intr-un format 
compatibil cu cerinjele de la alineatul (4), partea poate s3 prezinte, in locul unei notificSri adresate 
Comitetului pentru achizitii publice, un link cStre pagina de internet, impreunS cu orice instrucfiuni 
necesare pentru accesarea §i utilizarea unor astfel de date statistice.

Nedivulgarea informafiilor

(2) In pofida vreunei alte dispozitii a prezentului capitol, o parte, inclusiv entitStile contractante 
ale acesteia, nu pune la dispozifia niciunui fumizor informatii care ar putea aduce atingere 
concurentei echitabile intre fumizori.

(6) Atunci cand o parte solicits ca anunfurile referitoare la contractele atribuite, in temeiul 
alineatului (2), sa fie publicate electronic ?i cand anunpirile sunt accesibile publicului prin 
intermediul unei baze de date unice, intr-o forms care permite o analizS a contractelor reglemenlate, 
partea respectiva poate sS prezinte, in locul unei notificSri adresate Comitetului pentru achizitii 
publice, un link catre pagina de internet, impreunS cu orice instructiuni necesare pentru accesarea §i 
utilizarea unor astfel de date.

(3) Nicio prevedere din prezentui acord nu se interpreteazS ca reprezentSnd o obligatie a unei 
pSrti, inclusiv a entitStilor sale contractante, a autoritSfilor sale ?i a organismelor sale de control 
jurisdictional, de a divulga informatii confidentiale, in cazul in care divulgarea acestora;

(a) ar obstructiona aplicarea legii;

(b) ar putea aduce atingere concurentei echitabile intre fumizori;
ARTICOLUL 19.16

(c) ar aduce atingere intereselor comerciale legitime ale anumitor persoane, inclusiv protecfiei 
proprietStii intelectuale; sauDivulgarea de informatii

Informarea pdrfilor (d) ar contraveni in alt mod interesului public.

(1) Lacererea celeilalte pSrfi, o parte fumizeazS prompt orice informatii necesare pentru a stabili 
dacS procedura de achizifii publice s-a desft^urat in mod echitabil, impartial in conformitate cu 
prezentui capitol, inclusiv informatii privind caracteristicile §i avantajele relative ale ofertei 
declarate ca^tigStoare. In cazurile in care divulgarea informatiilor respective ar aduce atingere 
concurentei in cadru! viitoarelor proceduri de achizitii publice, partea care prime|te informatiile nu 
le divuIgS niciunui fumizor decat dupS consultarea pSrtii care a fumizat informatiile dupS 
primirea acordului acesteia.

ARTICOLUL 19.17

Procedurile de control interne

(1) Fiecare parte stabilejte o procedurS administrativS sau de control jurisdictional rapidS, 
eficace, transparentS $i nediscriminatorie prin care un fumizor poate invoca;

(a) 0 incSlcare a prezentului capitol; sau
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(b) atunci cSnd fumizorul nu are dreptul de a reclama direct o incSlcare a prezenlului capitol in 
temeiul legislaiiei interne a parjii respective, nerespectarea masurilor uneia dintre pSrfi de 
punere in aplicare a prezentului capitol.

(5) In cazul m care alt organism decat una dintre autoritatile menfionate la alineatul (4) analizeazS 
intr-o primS etapS o reclamatie. partea respective se asigurS c3 fumizorul poate alaca hotararea 
initials in fata unei autoritati administrative sau judiciare independente de entitatea contractanla a 
cSrei procedurS de achizitii publice face obiectul reclamatiei.

care apare in contextui unei achizitii publice reglementate, in care fumizorul are sau a avut un 
interes. Normele procedurale pentra toate plangerile se elaboreazS in sens §i sunt disponibile 
publicului larg.

(6) Fiecare parte se asigurScS un organism de control jurisdictional, care nu este instants 
judecatoreascS, supune decizia sa unui control Jurisdictional sau are garantii procedurale care 
prevad cS:

(2) In cazul in care un fumizor depune o reclamatie in contextui unei achizitii publice 
reglementate in care fumizorul are sau a avut un interes, prin care invocS existenia unei incalcSri 
sau nerespectari, asifel cum este mentionata la alineatul (1), partea in cauzS i§i incurajeazS entitatea 
contractanta care se ocupS de procedura de achizitii §i fumizomi sS solutioneze plSngerea prin 
desfafurarea de consultari. Entitatea contractanta analizeazS impartial §i in timp util orice astfel de 
reclamatie intr-un mod care nu aduce atingere participarii fumizorului in cauzS la proceduri de 
achizitii publice in curs sau viitoare sau dreptului acestuia de a cere mSsuri corective in cadnil 
procedurii de control administrativ sau judiciar.

(a) entitatea contractanta raspunde in scris contestafiei ji divuIgS toate documentele reievante 
organismului de control jurisdictional;

(b) participantii la proceduri (denumiti in conlinuare „participanti”) au dreptul de a fi audiafi 
inainte ca organismul de control jurisdictional sa ia o hotarare cu privire la plangere;

(c) participantii au dreptul sS fie reprezentali |i insopti;

(3) Fiecarui fumizor i se acorda un termen suficient pentru a pregSti §i a depune o plSngere, 
termen care in niciun caz nu poate fi mai scurt de zece zile de la data la care fumizorul a luat 
cuno§tinta de motivul piangerii sau ar fi trebuit in mod rezonabil sS ia cunoftinta de acesta.

(d) participantii au acces la toate procedurile;

(e) participantii au dreptul de a solicita ca procedurile sa se desfa§oare in public §i sa fie 
prezentati martori; §i

(4) Fiecare parte stabile^te sau desemneazS cel pujin o autoriiate administraliva sau judiciarS 
imparfiala, care este independents de entitSple sale contractante, pentru a primi §i a analiza o 
plangere depusS de un fumizor in contextui unei achizitii publice reglementate.

(f) hotarSrile sau recomandarile organismului de control jurisdictional se adopts cu
promptitudine, in scris, includ o explicafie a motivelor care stau la baza fiecarei hotarari sau 
recomandari-
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(7) Fiecare parte adopts sau men|ine proceduri care prevad: Modificari

(2) Atunci cand o parte modifies o anexS la prezenlul capitol, partea:(a) masuri interimaTe prompte, menite sS li permits m continuare fumizoruiui sa participe la 
procedura de achizifii publice; Astfel de mSsuri provizorii pot conduce la suspendarea 
procesului de achizilii publice. Procedurile pot prevedea cS se poate tine cont de consecintele 
negative majore asupra intereselor vizate, inclusiv asupra interesului public, atunci cand se 
decide dacS ar trebui aplicate astfel de mSsuri. Decizia de a nu actiona se motiveazS in scris;

(a) notifies cealaltS parte in scris; §i

(b) include in notificare o propunere de ajustSri compensatorii adeevate pentm cealaltS parte, In 
vederea rnentinerii unui nivel de reglementare comparabil celui existent anterior modificSrii.§i

(3) in pofida alineatului (2) litera (b), nu este necesar ca o parte sS ofere ajustSri compensatorii 
dacS:

(b) aefiuni corective sau compensSri pentru pierderea sau pagubele suferite, care pot fi limilate la 
costurile pregatirii ofertei sau la costurile legate de contestape sau la ambele tipuri de costuri, 
atunci eSnd un organism de control a stabilit c3 a existat o tncSlcare sau nerespectare 
prevSzuta la alineatul (1). (a) modificarea in cauza are un impact neglijabil; sau

(b) modificarea propusS vizeazS o entitate asupra careia partea a renunjat efectiv la control sau 
influents.

(8) Nu mai larziu de zece ani de la intrarea in vigoare a prezentului acord, pSrtile vor initia 
negocieri pentru a dezvolta in continuare calitatea cailor de atac, inclusiv un posibil angajament de a 
introduce sau a mentine cai de atac precontractuale.

(4) in cazul in care cealaltS parte contests faptul cS:

(a) o ajustare propusS in conformitate cu alineatul (2) litera (b) este adeevatS pentru a mentine Un . . 
nivel comparabil de reglementare convenit de comun acord;

ARTICOLUL 19.18

ModificSri §i rectifieSri privind domeniul de reglementare
(b) modificarea are un impact neglijabil; sau

(1) O parte poate modifica sau rectifica anexele sale laprezentul capitol.
(c) modificarea propusS vizeazS o entitate asupra cSreia partea a renuntat efectiv la control sau 

influents in conformitate cu alineatul (3) litera (b);

aceastS altS parte trebuie sS obiecteze in scris in termen de 45 de ziie de la primirea notifieSrii 
mentionate la alineatul (2) litera (a) sau se considers cS este de acord cu ajustarea sau modificarea 
propusS, inclusiv in sensul capitolului douSzeci ji nouS (Solutionarea litigiilor).
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Rectificdri ARTICOLUL 19.19

(5) UrmStoarele modificSri la anexele unei parti sunt considerate rectificari, cu conditia ca acestea 
sa nu afecteze reglementarea convenitS de comun acord prevazuta in prezentul acord:

Comitetul pentru achizijii publice

(1) Comitetul pentru achizitii publice, instituit in temeiul articolului 26.2 alineatul (1) litera (e), 
trebuie sS fie alcatuit din reprezentanfi ai fiecSrei parji 51 se intrune§te, dupa cum este necesar, in 
scopui de a oferi par{ilor posibilitatea de a se consulta cu privire la orice aspecte legate de aplicarea 
prezentului capitol sau promovarea obiectivelor sale ?i de a indeplini alte sarcini care ii pot fi 
atribuite de catre par(i.

(a) 0 modificare a denumirii unei entitati;

(b) o fuziune a doua sau mai multe entitati enumerate in anexa; §i

(c) separarea unei entitafi enumerate intr-o anexa in doua sau mai multe entitati, care sunt toate 
adaugate la entitatile mentionate in aceea§i anexa. (2) Comitetul pentru achizitii publice se intrune^te, la cererea unei parti, pentru a;

(6) In cazul rectificarilor propuse la anexele unei p§rli, partea notifica cealalta parte o data la doi 
ani, in conformitate cu ciclul de noiificari prevazute in temeiul Acordului privind achizitiile publice, 
cuprins in anexa 4 la Acord OMC, ca urmare a intrarii in vigoare a prezentului acord.

lua in considerare aspecte privind achizitiile publice care Ti sunt sesizate de catre 0 parte;(a)

face schimb de informatii cu privire la oportunitatile de achizifii publice oferite de fiecare 
parte;

(b)

. (7) O parte poate notifica celeilalte parti o obiec|ie la 0 rectificare propusa in termen de 45 de zile 
•de la data la care a primit notificarea. In cazul In care o parte transmite 0 obiectie, acesta precizeaza 
motivele pentru care considera ca rectificarea propusa nu este 0 modificare prevazuta la alineatul 
(5) din prezentul articol ?i descrie efectul rectificarii propuse asupra domeniului de reglementare 
stabilit de comun acord in prezentul acord. In cazul in care, in termen de 45 de zile de la primirea 
notificarii, nu este depusa in scris o astfel de obiectie, se considera ca partea a fosi de acord cu 
rectificarea propusa.

discuta orice alte aspecte legate de aplicarea prezentului capitol; §i(c)

lua in considerare promovarea activitafilor coordonate pentru a facilita accesul fumizorilor la 
oportunitati de achizitii publice pe teritoriul fiecarei parti. Aceste activitati pot include sesiuni 
de informare, in special in vederea imbunatatirii accesului electronic la informatii disponibile 
in mod public cu privire la regimul achizipilor publice al fiecarei parti, precum $i initiative 
pentru a facilita accesul intreprinderilor mici §i mijlocii. '

(d)

(3) Fiecare parte va prezenta anuat date statistice relevante pentru achizitiile publice reglementate 
de prezentul capitol, in conformitate cu articolul 19.15, Comitetului pentru achizifii publice.

i
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CAPITOLUL DOUAZECI (2) Fiecare parte este libera sa determine metoda corespunzatoare de punere in apiicare a 
dispozitiilor prezentului acord in cadrul propriilor sale sisteme §i practici juridice.

PROPRIETATEA INTELECTUALA

(3) F^zentul acord nu creeaza nicio obligatie privind distribuirea resurselor intre aplicarea 
drepturilor de proprietate intelectuaia |i aplicarea legii in general.

■ SECTIUNEA A

Dispozijii generale ARTICOLUL 20.3

Preocupari legate de sanatatea publica
ARTICOLUL 20.1

(1) Partite recunosc importanja Declarafiei de la Doha privind Acordul TRIPS gi sandtatea 
publics („Declaratia de la Doha”) adoptata la 14 noiembrie 2001 de Conferinfa ministeriaia a OMC. 
in interpretarea ?! exercitarea drepturilor ^i obligaiiilor care decurg din prezentul capitol, partile 
asigura coerenja cu Declarajia de la Doha.

Obiective

Obiectivele prezentului capitol sunt:

(a) facilitarea producfiei §i a comercializarii de produse inovatoare §i creative, precum fi a 
prestarii de servicii tntre parfi; §i

(2) Partile contribuie la punerea in apiicare f i respectarea Deciziei Consiliului general al OMC 
din 30 august 2003, cu privire la punctul 6 din Declaraiia de la Doha, precum §i a Protocolului de 
modiftcare a Acordului TRIPS, incheiat la Geneva la 6 decembrie 2005.

(b) atingerea unui nivel adecvat §i eficace de proteciie §i asigurarea respectarii drepturilor de 
proprietate intelectuaia.

ARTICOLUL 20.4

ARTICOLUL 20.2 Epuizare

Natura obligatiilor §i domeniul de apiicare a acestora Prezentul capitol nu afecteaz§ libertatea partilor de a determina daca §i in ce condilii se aplica 
epuizarea drepturilor de proprietate intelectuaia.

(1) Dispozitiile prezentului capitol completeaza drepturile §i obligatiile dintre parti in temeiul 
Acordului TRIPS.
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Subsecfiunea AARTICOLUL 20.5

Drepturi de autor §i drepturi conexeDivulgarea de informatii

Prezentui capitol nu impune unei pSrti sfi dezvaiuie informatii care altfel ar fi contrare propriei 
legislalii sau sS scuteasca de obligatia dezvSluirii in lemeiul dreptului national in materie de acces la 
informatii §i viafS privatS

ARTICOLUL 20.7

Protecfia acordata

(1) Partile trebuie sS respecte urmaioarele acorduri intemationale:SECTIUNEA B

(a) anicoleJe 2-20 din Conven/ia de la Berna pentru proiecfia operelor liierare artistice, 
tncheialS la Paris la 24 iulie 1971;

Norme privind drepturile de proprietate inteleceuaJa

(b) anicolele 1-14 din Trataiul OMPI privind dreptul de autor, incheiat la Geneva la 20 
decembrie 1996;

ARTICOLUL 20.6

Definifie
(c) anicolele 1-23 din Trataiul OMPI privind inierpretdrile fi execufule fifonogramele, incheiat 

la Geneva la 20 decembrie 1996; $iIn sensul prezentei sectiuni:

(d) anicolele 1 -22 din Convenfia intemalionald pentru protecfia artif iilor interprefi sau
executanfi, a producdtorilor de fonograme ft a organismelor de radiodifuziune, incheiatS la 
Roma la 26 octombrie 1961. 1

produs farmaceutic inseamnS un produs care include un medicament chimic, un medicament 
biologic, un vaccin sau un produs radiofarmaceutic care este fabricat, vandut sau prezentat pentru 
utilizarea in:

(a) stabilirea unui diagnostic medical, tratarea, atenuarea sau prevenirea unei boli, a unei tulburari 
sau a unei stSri Fizice anormale sau a simptomelor acesteia sau

i

(b) restabilirea, corectarea sau modificarea functiilor flziologice.

I
I
1
1

1
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(2) In limitele permise de tratatele mentionate la alineatul (]), prezentul capitol nu restrictioneaza 
capacitatea Fiecarei pSrti de a limita protecjia proprietaiii intelectuale pe care o acordS interpretSrilor 
?i execuflilor fixate pe fonograme.

ARTICOLUL 20.9

Protecjia masurilor tehnice

(1) In sensul prezentului aiticol, mSsuri tehnologice inseamnS orice tehnologie. dispozitiv sau 
components care, in cursui normal al functionSrii sale, este prevSzutS sS impiedice sau sS 
restrictioneze acte, cu privire la opere, interpretSri, executii sau fonograme, care nu sunt autorizate 
de autori, artifti interpret! sau executant! sau de producStori de fonograme, astfel cum prevede 
legisiatia unei pSrti. FSrS a aduce atingere domeniului de aplicare a dreptului de autor sau a 
drepturilor conexe incluse in legisiatia unei pSrii, mSsurile tehnice sunt considerate eficiente alunci 
cand utilizarea operelor, interpretSrilor, executiilor sau fonogramelor protejate este controlatS de 
autori, artijti interpret! sau executant! sau de producStori de fonograme, prin aplicarea unui control 
al accesului relevant sau a unui proces de protectie relevant, cum ar fi criptarea sau bruierea sau a 
unui mecanism de control al copierii, care indepline§te obiectivul protectiei.

ARTICOLUL 20.8

Radiodifuzarea §i televizarea §i comunicarea cStre public

(1) Fiecare parte prevede pentru arti§tii interpreii sau executant! dreptul exclusiv de a autoriza sau 
a interzice radiodifuzarea sau televizarea fara fir fi comunicarea cStre public a interpretSrilor sau 
executiilor lor, cu exceplia cazului in care executia este ea insSfi deja o executie sau interpretare 
radiodifuzatS/televizatS sau efectuatS pomind de la o fixare.

(2) Fiecare parte se asigurS c3 utilizatorul plStefte o remuneratie echitabilS unicS atunci cSnd o 
fonograma publicatS in scopuri comerciale sau o reproducere a acestei fonograme este utilizatS in 
scopul unei radiodifuzSri sau televizSri farS fir sau pentru orice comunicare cStre public ?i se 
asigurS cS aceastS remuneratie este repartizatS intre artiftii interpret! sau executant! fi producatorii 
de fonograme in cauza. In absenta unui acord intre artiftii interpret! sau executant! fi producStori! de 
fonograme, fiecare parte poate stabili conditiile repartizSrii remuneratie! intre aceftia.

(2) Fiecare parte prevede o protecfie juridicScorespunzStoare fi sanctiuni juridice eficace 
impotriva neutralizSrii mSsurilor tehnice eficace folosite de autori, artifti interpret! sau executant! 
sau de producStori! de fonograme in exercitarea drepturilor lor in cadmt operelor, inlerpretarilor, 
executiilor sau fonogramelor lor f i care restrang actele cu privire la acestea, care nu sunt autorizate 
de cStre autorii, artiftii interpret! sau executant! sau de cStre producStori! de fonograme in cauzS sau 
care nu sunt permise de lege.
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(5) In cadrul punerii In aplicare a alineaielor (2) §i (3), o parte nu este obligata sa solicite ca 
proiectarea sau proiectarea selecjia parjilor a componentelor pentru un produs electronic de 
consum, de telecomunicalii sau informatic sS ofere un r^spuns vreunei mSsuri tehnice speciale, atSt 
timp cat produsul nu contravine In alt fel masurilor sale de punere In aplicare a alineatelor 
respective. Intenpa dispozipei este ca prezentui acord sa nu impunS unei parti mandatarea 
interoperabilitatii In dreptul national: nu exista nicio obligafie pentru industria tehnologiei 
infonnatiei §i comunicafiilor sa proiecteze dispozitive, produse, componente sau servicii care sa 
corespunda anumitor masuri tehnice.

(3) Pentru a garanta protectia juridica corespunzatoare §i sanctiunile juridice eficace mentionate 
la alineatul (2), fiecare parte ofera protectie cel putin Impotriva:

(a) in masura in care legisiaiia sa prevede acest lucru:

(i) neutralizarii neautorizate a unei masuri tehnice eficace, executate §tiind sau avand 
motive rezonabile pentru a fti; §i

(ii) oferirii publicului, prin intermediul comercializarii unui dispozitiv sau a unui produs, 
inclusiv programele pentru calculator, sau a unui serviciu, ca o modaliiate de a 
neutralira o masura tehnica eficace; §i

(6) Atunci cand prevede protecfie juridica corespunzatoare p cai de atac eficiente In temeiul 
alineatului (2), o parte poate adopta sau mentine limitari sau exceptii corespunzatoare ale masurilor 
de punere In aplicare a alineatelor (2) ^i (3). Obligatiile enuntate la alineatele (2) ?i (3) nu aduc 
atingere drepturilor, limitarilor, exceptiilor sau mijloacelor de aparare legate de incaicarea dreptului 
de autor sau a drepturilor conexe prevazute de legislatia unei parti-

(b) fabricarii, importului sau distribuirii unui dispozitiv sau produs, inclusiv programe pentru 
calculator, sau fumiz§rii unui serviciu care:

(i) este conceput sau produs In principal In vederea neutralizarii unei masuri tehnice 
eficace; sau ARTICOLUL 20.10

Protectia informatiilor privind regimul drepturilor(ii) are numai un scop limitat din punct de vedere comercial In afara celui de a neutraliza o 
mSsurS tehnicd eficace.

in sensul prezentului articol, informafiile privind regimul drepturilor Inseamn^:(1)
(4) in temeiul alineatului (3), termenul „In m3sur5 In care legislatia sa prevede acest lucru” 
Inseamna ca fiecare parte are fiexibilitate In punerea in aplicare a literei (a) punctele (i) §i (ii). informatii care identifica opera, interpretarea, executia sau fonograma; autorul operei, artistul 

interpret sau executant al interpretarii sau executiei sau producatorul fonogramei; sau 
detinatorul oricarui drept asupra operei, interpretarii, executiei sau fonogramei;

(a)

I
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(b) informatii cu privire la clauzele §i conditiile utilizSrii operei, interpretSrii, execufiei sau 
fonogramei; sau

ARTICOLUL20.il

Raspunderea prestatorilor de servicii intermediari
(c) orice numere sau coduri care reprezinta informatiile descrise la literele (a) §i (b) de mai sus;

(1) In conformitate cu celelalte alineate din prezentul articol, fiecare parte prevede limiUiri sau 
exceplii in legislatia proprie cu privire !a rSspunderea prestatorilor de servicii, atunci cand 
acfioneazd m calitate de intermediari, pentru IncaicSri ale drepturilor de autor sau ale drepturilor 
conexe care au loc pe retelelor de comunicaiii sau prin iniermediul acestora, in ceea ce prive§te 
prestarea sau utilizarea serviciilor acestora.

atunci cand oricare din aceste informatii este anexata unei copii a unei opere, interpretari, executii 
sau fonograme sau apare in legatura cu comunicarea sau punerea la dispozi{ia publicului a unei 
opere, interpretSri, execufii sau fonograme.

(2) Pentru a proteja informatiile privind regimul drepturilor in format electronic, fiecare parte 
prevede protectie juridicacorespunz5toare 51 sanctiuni juridice eficace impotriva oricarei persoane 
care sSvSrfe^te una dintre urmStoarele fapte cu §tiint3 §i ftra autorizatie sau avand motive 
intemeiate de a crede cS aceastS faptS va determina, va permite, va facilita sau va disimula 0 
incalcare a unui drept de autor sau a unor drepturi conexe:

(2) Limitarile sau exceptiile mentionate la alineatul (1):

(a) se refers cel pufin la urmStoarele funcfii:

(i) gSzduirea de informatii, la cererea unui utilizator al serviciilor de gSzduire;
(a) eliminarea sau modificarea oricSrei informafii privind regimul drepturilor in format 

electronic; sau (ii) memorarea In cache realizatS printr-un proces automatizat, in cazul In care prestatorul 
de servicii:

(b) distribuirea, importui in vederea distribuirii, radiodifuzarea sau lelevizarea, comunicarea cSIre 
public sau punerea la dispozitia publicului a unor opere, interpretari, executii sau fonograme, 
§tiind ca informatiile privind regimul drepturilor in format electronic au fost eliminate sau 
modificate fara autorizatie.

(A) nu modifica informatiile decat din motive tehnice;

(B) se asigurS cS sunt respectate orice indicaiii cu privire la memorarea In cache a 
informatiilor care sunt specificate intr-un mod recunoscut pe scarS largS §i folosit 
In Industrie; §i(3) Atunci cand prevede protectie juridicS corespunzStoare 51 cai de atac eficiente In temeiul 

alineatului (2), 0 parte poate adopta sau mentine limitari sau exceptii corespunzStoare ale mSsurilor 
de punere In aplicare a alineatului (2). Obligatiile enunfate la alineatul (2) nu aduc alingere 
drepturilor, Umitarilor, exceptulor sau mijloacelor de apSrare legate de Incaicarea dreptului de autor 
sau a drepturilor conexe prevazute de legislatia unei p§rti.

(C) nu impiedica utilizarea tehnologiei care este licita, larg recunoscutS §i utilizata In 
Industrie, cu scopul de a obtine dale privind utilizarea informafiei; 51
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(iii) simpla transmitere, care consta In asigurarea mijloacelor de transmitere a informafiilor 
fumizaie de un utilizator sau a mijloacelor de acces la o refea de comunicatii; §i

ARTICOLUL 20.12

Inregistrarea cu ajutorul unei camere de luat vederi

(b) pot acoperi, de asemenea, alte funclii, inclusiv asigurarea unui instrument de localizare a
informaiiilor, prin reproduced ale materialului protejat de drepturi de autor in mod automat §i 
comunicarea reproducerilor.

Fiecare parte poate sS prevadS proceduri §i sanctiuni penale care urmeazS sa fie aplicate in 
conformitate cu propriile legi §i reglementari impotriva unei persoane care, fSra autorizarea 
directorului cinematografului sau a titularului dreptului de autor asupra unei opere cinematografice, 
face o copie a respectivei opere sau a oricSrei p^rfi a acesteia in cadnil unei proiectari a operei intr-o 
said deschisa publicului.

(3) Eligibilitatea pentru limitarile sau exceptiile menfionate in prezentul articol nu poate fi 
condifionata de monitorizarea serviciului de cStre prestatoml de servicii sau de cSutarea afirmativa a 
unor fapte indicSnd o activitate care tncalca drepturile de autor.

(4) Fiecare parte poate sS prevada in dreptui sSu intern conditii privind prestatorii de servicii 
pentru a beneficia de limitarile sau excep|iile mentionate m prezentul articol. Fara a aduce atingere 
dispoziliilor de mai sus, fiecare parte poate stabili proceduri adecvate pentru notificari eficiente ale 
presupuselor incaicari §i contranotificari eficiente din partea celor al caror material este eliminat sau 
dezactivat din cauza unei erori sau a unei identificari eronate.

Subsecpunea B

Marcile

ARTICOLUL 20.13
(5) Prezentul articol nu aduce atingere disponibilitaiii in legislalia unei parji a alter mijloace de 
aparare, limitari §i excepjii de la Incalcarea drepturilor de autor sau a drepturilor conexe. Prezentul 
articol nu afecleaza posibilitatea ca o instanfajudecatoreasca sau o autoritale administrativa, in 
conformitate cu sistemul Juridic al unei parti, sa solicite prestatorului de servicii sa puna capat unei 
incaicari sau sa o previna.

Acorduri intemationale
<

Fiecare parte depune toate eforturile rezonabile pentru a respecta dispozitiile prevazute la articolele
1-22 din Tratatulde la Singapore privind dreptui marcilor, incheiat la Singapore la 27 martie 2006,

1

§i pentru a adera la Protocolul referiior la Aranjamentiil de la Madrid privind inregistrarea 
internationald a mdrcilor, incheiat la Madrid la 27 iunie 1989. I

1
i

i

f
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ARTICOLUL 20.14 Subsecjiunea C

Procedura de mregistrare Indicatii geografice

Fiecare parte prevede un sistem de inregistrare a marcilor in care motivele pentru refuzul de a 
inregistra o marca sunt comunicate In sens solicitantului, care va avea posibilitatea de a contesta 
refuzul de a introduce o cale de atac impotriva acestuia la o autoritale judiciarS. Fiecare parte 
oferS posibilitatea de opozijie fie la cererile de inregistrare de marci, fie la inregistrSrile de m§rci. 
Fiecare parte asigura disponibilitatea publics a unei baze de date electronice a cererilor de 
inregistrare de mSrei $i inregistrSriior de mSrei.

ARTICOLUL 20.16

Definitii

In sensul prezentei subseejiuni:

indicaiie geografica inseamnS o indicafie care identifies un produs agricol sau un aliment ca 
avandu-§i originea pe teriloriul unei pSrfi sau intr-o regiune sau intr-o localitate de pe teritoriul 
respectiv, in cazul in care o anumita calitate, reputalie sau o alta caracteristicS a produsului 
respectiv poate fi atribuitS in principal originii sale geografice; §i

ARTICOLUL 20.15

Exceptii de la drepturile conferite de o marca

Fiecare parte prevede utilizarea corectS a termenilor descriptivi, inclusiv a termenilor descriptivi ai 
originii geografice, ca o excepjie limitatS de la drepturile conferite de o marcS. Pentru a stabili ce 
constituie o utilizare corecta, se (ine cont de inteiesele legitime ale titularului mSreii §i ale partilor 
terte. Fiecare parte poate sS prevadS alte excepjii limitate, cu condijia ca acestea sa tina cont de 
interesele legitime ale titularului mSreii ^i ale tertilor.

clasa produsului inseamnS o class de produse enumerate in anexa 20-C.

• ARTICOLUL 20.17

Domeniul de aplicare

Prezenta subsectiune se aplica indicaliilor geografice care identifies produsele care se incadreazS in 
una dintre clasele de produs enumerate in anexa 20-C.
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ARTICOLUL 20.18 (2) Fiecare parte asigurS mijloacele juridice pSrfilor interesate, pentru a preveni:

Indicaiii geografice incluse in iista utilizarea unei indicajii geografice a celeilalte pSrfi inclus§ in lista din anexa 20-A pentru un 
produs care se incadreaza in categoria de produs specificata tn anexa 20-A pentru indicajia 
geografica respective §i care:

(a)

In sensul prezentei subseciiuni:

indicatiile incluse in lista din partea A a anexei 20-A sunt indicajii geografice care identifies 
un produs ca fiind originar de pe teritoriul Uniunii Europene sau dintr-o regiune sau o 
iocalitate de pe teritoriul respectiv; ji

(a) nu provine din locul de origine specificat in anexa 20-A pentru indicajia geograficS 
respectivS; sau

(i)

(ii) i§i are originea in locul de origine specificat in anexa 20-A pentru indicafia geograficS 
respective, dar nu a fost produs sau fabricat Tn conformitate cu legile §i reglementSrile 
celeilalte pSiTi care s-ar aplica Tn cazul Tn care produsul ar fi destinat consumului pe 
teritoriul celeilalte pSrti;

(b) indicafiile incluse In lista din partea B a anexei 20-A sunt indicajii geografice care identifies 
un produs ca fiind originar de pe teritoriul Canadei sau dintr-o regiune sau o Iocalitate de pe 
teritoriul respectiv.

utilizarea orieSror moduli de descriere sau prezentare a unui produs care indicS sau sugereazS 
cS produsul Tn cauzS provine dintr-o altS zonS geografice decSt adevSratul loc de origine, 
astfel TneSt sS induce Tn eroare publicul Tn ceea ce privejte originea geograficS a produsului; §i

(b)
ARTICOLUL 20.19

Protectie pentru indicaliile geografice incluse Tn lista din anexa 20-A
orice alta utilizare care constituie un act de concurentS neloialS Tn sensul articolului 10a din

i
Convenfia de la Paris pentru proteefia proprieidfii industriale (1967), TneheiatS la Stockholm 
la 14 iulie 1967. ‘

(c)

(1) Dupe examinarea indicaiiilor geografice ale celeilalte perfi, fiecare parte le protejeazSTn 
conformitate cu nivelul de proteefie prevSzut Tn prezenta subsectiune.

(3) Proteejia meniionatS la alineatul (2) litera (a) este fumizata chiar §i atunci cand adevSrata
origine a produsului este indicate sau cand indicafia geograficS este utilizatS Tn traducere sau este

I
Tnsojite de expresii precum „gen”, „tip”, „sti!”, ..imitalie” sau alte formulari similare.
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(4) Fiecare parte prevede executarea printr-un act administrativ, in m§sura prevazuta in legislajia 
proprie, pentru a interzice unei persoane sa fabrice, sa pregateasca, sa ambaleze, sa eticheteze, sa 
vanda sau $3 importe sau sa promoveze un produs atimentar intr-un mod care este fals, in§elator sau 
susceptibil de a crea o impresie eronata cu privire la originea sa.

ARTICOLUL 20.20

Indicatii geografice omonime

(1) in cazul indicatiilor geografice omonime ale partilor pentru produsele care se incadreaza in 
aceea^i categorie de produs, fiecare parte stabile^te condittile practice in care indicatiile omonime 
respective vor fi diferenfiate unele de altele, |inandu-se seama de necesitatea de a asigura un 
tratament echitabil al producatorilor in cauza §i de a evita inducerea in eroare a consumatorilor.

(5) in conformitate cu alineatul (4), fiecare parte va institui un act administrativ in ceea ce 
prive§te plangerile referitoare la etichetarea produselor, inclusiv prezentarea acestora, intr-un mod 
care este fals, in§eiator sau susceptibil de a crea o impresie eronata cu privire la originea lor.

(6) inregistrarea unei marci care confine sau consta intr-o indicafie geografica a celeilalte parfi 
inclusa in lista din anexa 20-A este refuzala sau invalidata din oficiu in cazul in care legislafia unei 
parfi permite acest lucru sau ia cererea unei parfi interesate, cu privire la un produs care se 
incadreaza in categoria de produs specificata in anexa 20-a pentru indicafia geografica respectiva ?i 
care nu este originar din locul de origine specificat in anexa 20-A pentru indicafia geografica 
respectiva.

(2) in cazul in care una dintre parfi, in contextul negocierilor cu o fara terfa, propune protejarea 
unei indicafii geografice care identifica un produs originar de pe teritoriul farii terfe, daca indicafia 
este omonima cu o indicafie geografica a celeilalte parfi enumerata in anexa 20-A ji daca produsul 
se incadreaza in clasa de produs specificata in anexa 20-A pentru indicafia geografica omonima a 
celeilalte parfi, cealalta parte este informata §i i se acorda posibilitatea de a prezenta observafii 
inainte ca indicafia geografica $3 devina protejata.

(7) Nu exista nicio obligafie in temeiul prezentei subsecfiuni de a proteja indicafiile geografice 
care nu sunt sau nu mai sunt protejate in locul lor de origine sau care au cazut in desuetudine in acel 
loc. In cazul in care o indicafie geografica a unei parfi enumerata in anexa 20-A nu mai este 
protejata in locul sSu de origine sau cade in desuetudine in acel loc. partea respectiva notifica 
cealalta parte §i solicita anularea.

ARTICOLUL 20.21

Excepfii

(1) in pofida articolului 20.19 alineatele (2) ?i (3), Canada nu este obligata s3 asigure mijloacele 
juridice pentru ca parfile interesate sS previna utilizarea termenilor enumerafi m partea A din 
anexa 20-A $i identificafi printr-un asterisc^ in cazul in care utilizarea unor astfel de termeni este 
insofita de expresii precum „gen”, „tip”, „stir', „imitafie” sau alte formuiari similare §i este 
combinata cu o indicafie lizibiia fi vizibiia a originii geografice a produsului in cauza.

Pentru o mai mare certitudine, prezentul alineat se aplica in mod egal termenului .fetaV!^^^lA^N^

EU/CA/ro 315 EU/CA/ro 316 •:>!i

kili-2



(2) in pofida articolului 20.19 alineatele (2) §i (3), protejarea indicatiilor geografice incluse in 
lista din partea A a anexei 20-A §i ideniificate cu un asterisc^’ nu impiedicS uiilizarea pe teritoriul 
Canadei a oricareia dintre aceste indicatii de catre orice persoane, inclusiv succesori cesionari ai 
acestora, care au exploatat comercial indicajiile in ceea ce prive§te produsele din categoria 
„branzeluri” Inainte de 18 octombrie 2013.

(5) in cazul in care o marca a fost solicitata sau inregistrata cu buna-credinta sau in cazul In care 
drepturile la o marca au fost dobandite prin utilizarea cu buna credin0, pe teritoriul unei parti, 
inainte de data aplicabiia prevazuta la alineatul (6), masurile adoptate pentru punerea in aplicare a 
prezentei subsecfiuni pe teritoriul partii respective nu aduc atingere eligibilitaiii sau vaiiditatii 
inregistrarii marcii sau dreptului de a utiliza marca, pe baza faptului ca marca este identica sau 
similara cu o indicaiie geografica.

(3) in pofida articolului 20.19 alineatele (2) §i (3), protejarea indicaliei geografice enumerata in 
partea A din anexa 20-A 51 identiflcata cu doua asteriscuri nu Tmpiedica utilizarea indicatiei de catre 
orice persoane, inclusiv succesori §i cesionari ai acestora, care au exploatat comercial indicatia in 
ceea ce prive^te produsele din categoria „came proaspaia, congelata §i prelucrata” pentru o perioada 
de cel pujin cinci ani inainte de 18 octombrie 2013. O perioada de tranzilie de cinci ani de la data 
intrarii in vigoare a prezentului articol, in timpul cSreia nu este impiedicatS utilizarea indicatiei 
mentionate mai sus, se aplicS pentru orice alte persoane, inclusiv succesori ji cesionari ai acestora, 
care au exploatat comercial indicatiile in ceea ce prive^te produsele din categoria „carae proaspStS, 
congelata ji prelucrata” pentru 0 perioada mai mica de 5 ani inainte de 18 octombrie 2013.

(6) In sensul alineatului (5), data aplicabiia este:

(a) In ceea ce privefte o indicatie geografica inclusa in lista din anexa 20-A la data semnarii 
prezentului acord, data intrarii in vigoare a prezentei subsectiuni; sau

(b) in ceea ce prive§te 0 indicatie geografica adaugata la anexa 20-A dupa data semnarii
prezentului acord, in temeiul articolului 20.22, data la care este adaugata indicatia geografica.

(7) In cazul in care 0 traducere a unei indicatii geografice este identica sau coniine un termen 
obi^nuit folosit in limbajul comun ca denumirea comuna pentru un produs pe teritoriul unei parti 
sau in cazul in care o indicatie geografica nu este identica, dar contine un astfel de termen, 
dispozitiile prezentei subsectiuni nu aduc atingere dreptului oricarei persoane de a utiliza termenul 
in asociere cu produsul respectiv pe teritoriul partii in cauza.

(4) In pofida articolului 20.19 alineatele (2) §i (3), protejarea indicafiilor geografice enumerate in 
partea'A din anexa 20-A §i identificate cu trei asteriscuri nu impiedica utilizarea indicatiilor 
respective de catre orice persoane, inclusiv succesori §i cesionari ai acestora, care au exploatat 
comercial indicatiile respective in ceea ce prive§te produsele din categoriile „came uscata prin 
conservare” §i respectiv „branzeturi” pentru 0 perioada de cel pu(in zece ani inainte de 18 octombrie 
2013. O perioada de tranzitie de cinci ani de la data intrarii in vigoare a prezentului articol, in 
timpul careia nu este impiedicata utilizarea indicatiilor men|ionate mai sus, se aplica penim orice 
alte persoane, inclusiv succesori §i cesionari ai acestora, care au exploatat comercial indicatiile in 
ceea ce privejte produsele din categoria „came uscata prin conservare” ?i respectiv „branzeturi” 
pentru o perioada de mai pufin de zece ani inainte de 18 octombrie 2013.

(8) Nicio dispozitie a prezentului acord nu impiedica utilizarea pe teritoriul unei parti, cu privire 
la orice produs, a unei denumiri uzuale a unui soi de plante sau a unei rase de animate existente pe 
teritoriul partii de la data intrarii in vigoare a prezentei subsectiuni.

Pentru 0 mai mare certitudine, prezentui alineat se aplica in mod egal termenului „Feta”.
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ARTICOLUL 20.22(9) O pane poate sa prevada ca orice cerere inaintata in temeiul prezentei subsectiuni in legatura 
cu utilizarea sau inregistrarea unei marci trebuie sa fie depusa !n termen de cinci ani de la data la 
care utilizarea neconforma a indicajiei protejate a devenit cunoscuta, in general, pe teritoriul parlii 
respective sau dupa data de inregistrare a marcii pe teritoriul partii, cu condijia ca marca sa fi fost 
publicata pana la aceasta data, in cazul in care data este anterioara datei la care utilizarea 
neconforma a devenit, in general, cunoscuta pe teritoriul partii, cu condilia ca indicatia geografica 
sa nu fie utilizata sau inregistrata cu rea-credinta.

Modificari ale anexei 20-A

(1) ComitetuI mixt CETA, instituit in temeiul aiticolului 26.1 (Comitetul mixt CETA), actionlnd 
prin consens §i pe baza unei recomandari din partea Comitetului CETA privind indicatiile 
geografice, poate decide sa modifice anexa 20-A prin adaugarea de indica(ii geografice sau prin 
eliminarea indicaiiilor geografice care nu mai sunt protejate sau care au cazut in desuetudine in 
locul lor de origine.(10) Dispozitiile prezentei subsectiuni nu aduc atingere dreptului oricarei persoane de autiliza, in 

operafiunile comerciale, numele persoanei in cauza sau numele predecesorului persoanei in cauza in 
activitatile comerciale, cu exceptia cazului in care un astfel de nume este utilizat astfel incat sa 
induca in eroare publicul.

(2) in principiu, o indicatie geografica nu trebuie sa fie adaugata la partea A din anexa 20-A in 
cazul in care aceasta este o denumire care, la data semnarii prezentului acord, este inclusa pe lista 
din registrul corespunzator al Uniunii Europene, cu statutui „inregistrata”, in ceea ce privefte un stat 
membru al Uniunii Europene.(11) (a) Dispozitiile prezentei subsectiuni nu aduc atingere dreptului oricarei persoane de a 

utiliza sau de a inregistra in Canada o marca care contine sau consta in oricare dinire 
termenii enumerati in partea A din anexa 20-B; §i (3) O indicatie geografica care identifica un produs originar de pe teritoriul unei anumite parfi nu 

este adaugata in anexa 20-A:

(b) Litera (a) nu se aplica conditiilor enumerate in partea A din anexa 20-B pentru nici un 
fel de utilizare care ar induce in eroare publicul in ceea ce privejle originea geografica a 
marfurilor.

in cazul in care aceasta este identica cu o marca care a fost inregistrata de cealalta parte cu 
privire la produse identice sau similare sau cu o marca cu privire la care, pe teritoriul celeilalte 
parti, au fost dobandite drepturi prin utilizarea cu buna-credin(a §i a fost prezentata o cerere 
pentru produse identice sau similare;

(a)

(12) Utilizarea in Canada a termenilor inclu^i in lista din partea B a anexei 20-B nu intra sub 
incidenta dispozitiilor prezentei subsectiuni.

(b) in cazul in care aceasta este identica cu denumirea uzuala a unui soi de plante sau a unei rase 
de animale existente pe teritoriul celeilalte parti; sau(13) O cesiune, astfel cum este mentionata la alineatele (2)-(4), nu include transferul dreptului de 

utilizare a unei indicatii geografice pe cont propriu.

oMAa->
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(c) in cazul in care aceasta este identicS cu termenul folosii in mod obi§nuit in limbajul comun ca 
denumirea comund pentru un astfel de produs pe leritoriul celeilalte pSrti.

ARTICOLUL 20.25

Relafia cu drepturile de autor

ARTICOLUL 20.23 Obiectul unui drept asupra unui desen sau model poate fi protejat in conformitate cu legislajia 
privind drepturile de autor, daca se intninesc condifiile pentru aceasta protecjie. Masura §1 condipiie 
in care se confera aceasta protecpe, inclusiv gradul de originalitate necesar, este determinat de 
fiecare parte.

Alte masuri de protecfie

Dispozitiile prezentei subsecfiuni nu aduc atingere dreptului de a solicita recunoa?terea §i protejarea 
unei indica(ii geografice in conformitate cu legislajia relevanta a unei parji.

Subsecfiunea E

Subsecjiunea D Brevete

Desene 51 modele
ARTICOLUL 20,26

Acorduri InternationaleARTICOLUL 20.24

Fiecare parte depune toate eforturile rezonabile pentru a respecta anicolele 1-14 §i articolul 22 din 
Tratatul privind dreptul breveielor, Incheiat la Geneva la 1 iunie 2000.

Acorduri Internationale

Fiecare parte depune toate eforturile rezonabile pentru a adera la Actul de la Geneva al 
Aranjamentului de la Hagaprivind inregistrarea iniemafionald a desenelor fi modeletor 
industriale, adoptat la Geneva la 2 iulie 1999.

it im ■
oMAA
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ARTICOLUL 20.27 (3) Fiecare parte poate:

Proteciia sui generis penini produse farmaceutice (a) sa ofere o perioada de proiecfie sui generis numai in cazul in care prima cerere de eliberare a 
autorizatiei de introducere pe piaja este depusa intr-un termen rezonabil stabilit de partea 
respectiva;(I) in sensul prezeniului articol:

brevet de bazi inseamna un brevet care protejeaza un produs ca atare, un proces pentru a obtine un 
produs sau o aplicatie a unui produs care a fost desemnat de titularul unui brevet ca putSnd servi 
ca brevet de baza in scopul acordarii protecfiei sui generis; §i

(b) sa prevada o limita de nu mai putin de 60 de zile de la data la care a fost acordatS prima 
autorizafie de introducere pe piafS pentru prezentarea cererii pentru perioada de protecfie sui 
generis. Cu toate acestea, in cazul in care prima autorizajie de introducere pe pia^a este 
acordata inainte de acordarea brevetului, fiecare parte prevede o perioada de cel pu{in 60 de 
zile de la acordarea brevetului in care poate fi depusa cereiea fientru o perioada de protecfie in 
temeiul prezentului articol.

produs inseamna principiul activ sau combinatia de principii active dintr-un produs farmaceutic.

(2) Fiecare parte prevede o perioada de protecjie sui generis cu privire la un produs care este 
protejat de un brevet de baza in vigoare, la cererea titularului brevetului sau a succesorului sau In 
drepturi, daca au fost indeplinite urmatoarele condifii:

(4) in cazul In care un produs este protejat de un brevet de baza, perioada de protectie sui generis 
intra In vigoare la expirarea duratei legale a brevetului.

in cazul In care un produs este protejat prin mai mult de un brevet care poate servi ca brevet de 
baza, 0 parte poate sa prevada doar o singura perioada de prolecjie sui generis, care intra In vigoare 
la expirarea duratei legale a brevetului de baza.

(a) a fost acordata o autorizaiie de introducere a produsului pe piafa pirfli respective ca produs 
farmaceutic (denumita In prezentui articol „autorizatie de introducere pe piata’’);

(b) produsul nu a facut deja obiectul unei perioade de protectie sui generis; §i (a) In cazul In care toate brevetele care pot servi ca brevet de baza sunt definute de aceea^i 
persoana, selectata de persoana care solicita perioada de protectie sui generis; §i

(c) autorizatia de introducere pe piata mentionata la litera (a) este prima autorizatie de introducere 
a produsului pe piata partii respective ca produs farmaceutic. (b) In cazul In care brevetele care pot servi ca brevet de baza nu sunt detinute de aceeafi persoana 

§i acest lucru genereaza solicitari contradictorii pentru protectia sui generis, selectata de 
comun acord Intre titularii de brevete.
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(9) in pofida alineatelor (l)-(S), fiecare parte poate limita, de asemenea, domeniul de aplicare a 
protecjiei prin prevederea de excepfii pentru producerea, utilizarea, oferirea spre vanzare, vanzarea 
sau importul de produse in scopul exportului in timpul perioadei de proteciie.

(5) Fiecare parte prevede cS perioada de protecpe sui generis are o duratS egalS cu perioada 
scurs§ tntre data depunerii cererii de brevet de bazS $i data primei autorizaiii de introducere pe 
pia{S, din care se scade o perioadS de cinci ani.

(6) in pofida alineatului (5) §i f§ra a aduce atingere unei eventuale prelungiri a perioadei de 
protectie sui generis de catre o parte ca un stimulent sau o recompensa pentru activitaii de cercetare 
pe anumite popuJatii linta, precum copiii, durata de protecjie sui generis nu poate depa§i o perioada 
de doi pans la cinci ani, care urmeazS s3 fie stabilitS de fiecare parte.

(10) Fiecare parte poate revoca protecfia sui generis din motive legate de anularea brevetului de 
bazS, inclusiv In cazul in care brevetu! a expirat mainte de incetarea duratei sale legale sau este 
revocat sau limitat astfel incat produsul pentru care a fost acordata protecjia nu ar mai fi protejat 
prin dispoziiiile brevetului de bazS sau din motive legate de retragerea autorizafiei de introducere pe 
piafS sau a autorizafiilor pentru piafa respectivS sau In cazul In care protecjia a fost acordatS contrar 
dispozijiilor de la alineatui (2).(7) Fiecare parte poate sS prevadS cS perioada de protectie sui generis expirS;

(a) dacS beneficiarul renuntS la proteclia sui generis-, sau
ARTICOLUL 20.28

(b) in cazul In care nu este pIStitS nicio taxS administrativs stabilitS.
Mecanisme de corelare a brevetelor referitoare la produsele farmaceutice

Fiecare parte poate reduce perioada de protectie sui generis In mod proportional cu orice Intarzieri 
nejustificate rezultate din lipsa de actiune a solicitantului in urma prezentSrii cererii de eliberare a 
autorizatiei de introducere pe piatS, in cazul In care titulaml brevetului de bazS este solicitantului 
autorizatiei de introducere pe piatS sau o entitate conexS acestuia.

in cazul In care o parte se bazeazS pe mecanisme de ..corelare a brevetelor*’, prin care acordarea de 
autorizatii de introducere pe piata (sau avize de conformitate sau conceple similare) pentru produse 
farmaceutice generice este legata de existenta protectiei brevetului, aceasta se asigurS cS toti 
justitiabilii beneficiazS de drepturi echivalente §i eficiente la exercitarea unei cSi de atac.

(8) in limitele protecfiei conferite de brevetul de bazS, protectia sui generis se extinde numai la 
produsul farmaceutic care face obiectul autorizatiei de introducere pe piatS §i pentru orice utilizare a 
produsului ca produs farmaceutic care a fost autorizat inainte de expirarea protectiei sui generis.
Sub rezerva tezei anterioare, protectia sui generis confers acelea§i drepturi ca cele care sunt 
conferite de brevet §i fac obiectul acelora§i limitSri ?i obligatii.
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Subsecjiunea F (b) 0 parte nu acordS o autorizalie niciunei persoane care utilizeazS astfel de date Tn timpul unei
perioade de cel putin opt ani de la data la care partea a acordat autorizalia persoanei care a 
fumizat datele de autorizare, cu exceplia cazului tn care persoana care a fumizat datele i§i 
exprimS acordul m acest sens.

Protectia datelor

Sub rezerva dispozitiilor prezentului alineat, nu exista nicio limitare pentru niciuna dintre parfi la 
punerea in aplicare a unor proceduri de autorizare simplificate pentru astfel de produse pe baza 
studiilor de bioechivalenta §i de biodisponibilitate.

ARTICOLUL 20.29

Protectia datelor confidenfiale referitoare la produse farmaceutice

(1) in cazul tn care o parte solicita, ca o conditie pentru autorizarea introducerii pe piaja a 
produselor farmaceutice care utilizeaza substante chimice noi^ (denumita „autorizatie” tn prezentul 
articol), prezentarea unui test confidential sau a altor date necesare pentru a determina daca 
utilizarea produselor respective este sigura §i eficienta, partea protejeazS datele tmpotriva divulgSrii, 
tn cazul tn care generarea unor astfel de date implica un efort considerabil. cu exceptia cazului in 
care divulgarea este necesarS pentru a proteja publicul sau dacS se iau mSsuri pentru a se asigura c5 
datele sunt protejate tmpotriva utilizarii comerciale neloiale.

ARTICOLUL 20.30

Protectia datelor legate de produsele fitosanitare

(1) Fiecare parte stabile§te cerintele de sigurantS §i eficacitate inainte de aautoriza introducerea 
pe piata a unui produs fitosanitar (denumita „autorizatie” in prezentul articol).

(2) Fiecare parte prevede ca, pentru datele mentionate la alineatul (1) care sunt prezentate partii 
dupa data intrarii tn vigoare a prezentului acord:

(2) Fiecare parte prevede o perioada limitata de protecfie a datelor pentru un raport de testare 
de studiu prezentat pentru prima data tn vederea obtinerii unei autorizatii. Pe parcursul acestei 
perioade. fiecare parte prevede ca raportul de testare §i de studiu sa nu fie utilizat tn beneficiul 
oricarei alte persoane in vederea obtinerii unei autorizatii, cu exceptia cazului tn care se dovedejte 
existenta acordului explicit al primului titular al autorizatiei.

(a) nicio persoana, alta decat persoana care le-a prezentat, nu poate, ftra permisiunea acesteia din 
urma, sa utilizeze astfel de date in sprijinul unei cereri de autorizare pe o perioada de cel pu(in 
§ase ani de la data la care partea a acordat autorizafia persoanei care a fumizat datele de 
autorizare; §i (3) Raportul de testare §i de studiu este necesar pentru autorizare sau pentru modificarea unei 

autorizatii spre a permite utilizarea produsului pe alte culturi.

“ Pentru o mai mare certitudine, tn ceea ce prive§te protectia datelor, o „substanta chimica" din 
Canada include un medicament biologic sau un produs radiofarmaceutic care este reglementat 
ca medicament nou tn conformitate cu regulamentele privind alimentele fi medicamentel^din 
Canada.
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(4) Pentru fiecare parte, perioada de protectie a datelor este de cel pujin zece ani, cu incepere de 
la data acordarii primei autorizatii pe teritoriul parfii tn ceea ce prive?te raportul de testare §i de 
studiu in sprijinul autorizarii unui nou ingredient activ a datelor in sprijinul inregisirarii 
concomitente a produsului final care coniine ingredientul activ. Durata de proteclie poate fi extinsS 
pentru a incuraja autorizarea produselor fitosanitare cu rise scazut §i a utilizarilor minore.

Subseciiunea G

Soiuri de plante

ARTICOLUL 20.31

(5) Fiecare parte poate stabili, de asemenea, cerinte de protectie a datelor sau cerin{e de 
compensare financiarS pentru raportul de testare §i de studiu in sprijinul modific5rii sau al reinnoirii 
autorizatiei.

Soiuri de plante

Fiecare parte coopereazS pentru a promova §i a consolida protectia soiurilor de plante in temeiul 
Actului din 1991 al Convenftei inlernafionale pentru protecfia noilor soiuri de plante, incheiatS la 
Paris la 2 decembrie 1961.

(6) Fiecare parte stabile§te norme pentru a evita repetarea testelor pe animate vertebrate. Orice 
solicitant care intentioneazS sS efectueze teste §i studii pe animate vertebrate ar trebui sa fie 
incurajat sa ia toate masurile necesare pentru a verifica daca respectivele teste §i studii nu au fost 
deja efectuate sau initiate.

SECTIUNEA C
(7) Fiecare parte ar trebui sa incurajeze fiecare solicitant nou §i fiecare titular al autorizatiilor 
relevante sa depuna toate eforturile pentru a asigura partajarea testelor ji a studiilor efectuate pe 
animate vertebrate. Costurile pe care le implica partajarea rapoanelor de testare §i de studiu se 
stabilesc in mod echitabil, transparent §i nediscriminatoriu. Solicitantul nu trebuie decat sa 
contribuie la acoperirea costurilor aferente informaiiei pe care trebuie sa o depuna pentru a indeplini 
cerintele de obtinere a autorizatiei.

Asigurarea respectarii drepturilor de proprietate intelectuaia

ARTICOLUL 20.32

Obligatii generate
1(8) Titularul sau titularii autorizatiei relevante au dreptul de a fi compensati, pentru o parte 

echitabiia a costurilor pe care le-au suportat in legatura cu raportul de testare sau de studiu care a 
stat la baza autorizarii, de catre un solicitant care utilizeaza rapoartele de testare ^i de studiu in 
vederea obfinerii unei autorizatii pentru un nou produs fitosanitar. Fiecare parte poate indruma 
partile implicate sa recurga la o procedura obligatorie de arbitraj, prevazuta in cadnil legislatiei 
nationale, pentru solufionarea oricarei chestiuni.

(1) Fiecare parte asigura ca procedurile legate de asigurarea respectarii drepturilor de proprietate 
intelectuaia sunt corecte ji echitabile §i nu presupun o complexitate sau costuri inutile, termene sau 
intSrzieri nejustificate. Procedurile sunt aplicate intr-un mod care sa evite crearea de obstacole in 
calea comertului legitim ji sa ofere proteefie impotriva folosirii lor abuzive.

EU/CA/ro 330EU/CA/ro 329

•■t f'Doe'
1
i



(2) in cadrul punerii tn aplicare a dispozijiilor prezentei sectiuni, fiecare parte ia in considerate 
necesitatea propoitionalitSJii intre gravitatea incaicSrii, interesele partilor terte m5surile, cSile de 
atac 51 sancpunile aplicabile.

(d) organismele de apSrare a intereselor profesionale care sunt recunoscute periodic ca avand 
dreptul de a-i reprezenta pe titularii drepturilor de proprietate intelectuaia, tn cazul in care 
aceste organisme au dreptul de a solicita 0 mSsurS reparatorie in temeiu! legisla^iei nationale.

(3) Articolele 20.33-20.42 se refers la punerea tn aplicare a mSsurilor de drept civil.
ARTICOLUL 20.34

(4) in sensul articolelor 20.33-20.42, cu exceptia cazului In care se prevede altfel, drepturi de 
proprietate intelectualS InseamnS toate categoriile de proprietate intelectualS care fac obiectui 
secfiunilor 1-7 din partea II a Acordului TRIPS.

Elemente de probS

Fiecare parte se asigurS c5, in cazul unei presupuse tncaicSri a unui drept de proprietate intelectuaJS 
comisS la scarScomerciaia, autoritStile judiciare au autoritatea de a dispune, dacSeste cazul §i In 
urnia unei cereri, fumizarea de informatii relevante, astfel cum este prevSzut In legislajia nationals, 
inclusiv documente bancare, financiare sau comerciale aflate sub controlul pSrt*' adverse, sub 
rezerva protejSrii informatiilor confidentiale.

ARTICOLUL 20.33

Persoane eligibile

Fiecare parte recunoa^te ca persoane eligibile pentru a solicita aplicarea procedurilor §i a cailor de 
atac prevSzute la articolele 20.34-20.42: ARTICOLUL 20.35

MSsuri pentru pSstrarea elementelor de proba(a) titularii de drepturi de proprietate intelectualS In conformitate cu dispozitiile legislafiei 
nationale;

(1) Fiecare parte se asigurS, IncSinainte de inifierea procedurilor de examinare pe fond acauzei, 
c3 autoritSfile judiciare pot dispune, la cererea unei entitSti care a prezentat elemente de probS 
accesibile In mod rezonabil in sprijinul cererii sale conform cSreia dreptul sSu de proprietate 
intelectualS a fost Incalcat sau este pe cale de a fi incalcat, adoptarea de masuri provizorii prompte 
5! eficiente pentru pastrarea elementelor de probS relevante In ceea ce prive§te presupusa Incalcare, 
sub rezerva protejSrii informatiilor confidentiale.

(b) toate celelalte persoane autorizate sS utilizeze drepturile respective. In cazul In care aceste 
persoane au dreptul de a solicita 0 mSsurS reparatorie In lemeiul legislatiei nationale;

(c) organismele de gestionare a drepturilor colective de proprietate intelectualS care sunt
recunoscute periodic ca avSnd dreptul de a-i reprezenta pe titularii drepturilor de proprietate 
intelectualS, In cazul In care aceste organisme au dreptul de a solicita o mSsurS reparatorie in 
temeiul legislafiei nationale; 5i
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(2) Fiecare parte poate prevedea ca masurile menfionate la alineatui (1) sa includa descrierea 
detaliata, cu sau fara prelevare de efantioane, sau confiscarea fizica a marfurilor care fac obiectul 
presupusei tncalcari ?i, dupa caz, confiscarea materialelor ?i a echipamentelor utilizate pentru a 
produce sau a distribui marfurile respective, precum a documentelor aferente. Autoritajile 
judiciare au competenia de a adopta astfel de masuri, daca este necesar, ftra audierea celeilalte 
parji, in special in cazurile in care orice intarziere poate cauza prejudicii ireparabile titularului 
dreptului sau daca exista un rise demonstrabil ca elementele de proba sa fie distruse.

ARTICOLUL 20.37

Masuri provizorii §i asiguratorii

(1) Fiecare parte prevede ca autoritaple sale judiciare dispun de autoritatea de a ordona masuri 
provizorii §i asiguratorii prompte §i eficiente, inclusiv o ordonanja de urgenja impotriva unei par{i 
sau, dupa caz, impotriva unei parji terte asupra careia autoritatea judiciara relevanta 151 exercita 
competenfa, pentru a preveni aparijia unei incaicari a unui drept de proprietate intelectuala fi, in 
special, pentru a preveni introducerea marfurilor contrafacute in circuitele comerciale.

ARTICOLUL 20.36
(2) Fiecare parte prevede ca autoritalile sale judiciare au competenia de a dispune confiscarea sau 
retragerea sau 0 alia masura de luare in custodie a marfurilor despre care se crede ca ar aduce 
atingere unui drept de proprietate intelectuala, pentru a fmpiedica introducerea sau circulajia lor in 
circuitele comerciale.

Dreptul la informare

Fara sa aduca atingere legislaliei nafionale care reglemenleaza privilegiile, proteejia 
confidentialitatii surselor de informatii sau prelucrarea datelor cu caracter personal, fiecare parte 
prevede cS, in cadrul procedurilor judiciare civile privind aplicarea drepturilor de proprietate 
intelectuala, autoritajile sale judiciare au autoritatea, la cerereajustificata a titularului dreptului, sa 
dispuna contravenientului sau presupusului contravenient sa fumizeze titularului dreptului sau 
autoritajilor judiciare, cel pujin in scopul colectarii de dovezi, informatii relevante, astfel cum se 
prevede in actele cu putere de lege $i normele administrative aplicabile, pe care contravenientul sau 
presupusul contravenient le define sau le controleaza. Astfel de informatii pot include informatii 
privind orice persoana implicata in orice aspect al incaicarii sau al presupusei incaicari §i privind 
mijloacele de produefie sau canalele de distributie ale marfurilor sau serviciilor vizate, inclusiv 
identificarea persoanelor terfe despre care se presupune ca sunt implicate in produefia §i distribuirea 
marfurilor sau serviciilor respective fi a canalelor de distribuire a acestora.

(3) Fiecare parte prevede ca, in cazul unei presupuse incaicari a unui drept de proprietate 
intelectuala comisa la scara comerciaia, autoritaple judiciare pot dispune, in conformitate cu 
legislafia nafionaia, sechestrul asigurator al bunurilor presupusului contravenient, inclusiv blocarea 
conturilor bancare a altor active ale acestuia. in acest scop, autoritatile judiciare pot dispune 
comunicarea documentelor bancare, financiare sau comerciale relevante sau accesul la alte 
informatii pertinente, dupa caz. '
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(2) In pofida celorlalte dispozitii ale prezentei sectiuni, o parte poate limita masurile de remediere 
disponibile impotriva utiiiz9ni de cStre un guvern sau de catre parti terje autorizate de un guvem, 
fara a utiliza autorizarea titularului dreptului, cu plata remuneratiei, cu condifia ca partea sa se 
conformeze dispozitiilor din partea II a Acordului TRIPS care abordeaza in special o astfel de 
utilizare. In alte cazuri, se aplica mSsurile de remediere in temeiul prezentei sectiuni sau, in cazurile 
in care astfel de masuri de remediere sunt incompatibile cu legislafia unei parti, sunt disponibile 
hotartiri declarative ?i despagubiri adecvate.

ARTICOLUL 20.38

Alte masuri de remediere

(1) Fiecare parte se asiguracSautoritatile judiciare pot dispune, farS despagubiri de vreun fel, la 
cererea reclamantului §i fara a aduce atingere daunelor-interese datorate titularului dreptului ca 
urmare a incaicarii savar§ite, scoaterea defmitiva din circuitele comerciale sau distrugerea 
marfurilor in legatura cu care s-a constatat o incaicare a unui drept de proprietate intelectuaia. Daca 
este cazul, fiecare parte se asigura ca autoritatile judiciare pot dispune distrugerea materialelor ^i a 
echipamentelor utilizate in principal pentru crearea sau fabricarea marfurilor respective. Atunci 
cand se examineaza o cerere de astfel de masuri de remediere, se iau in considerate nevoia de 
proportionalitate intre gravitatea incaicarii §i masurile de remediere dispuse, precum $i interesele 
tertilor.

ARTICOLUL 20.40

Daune-interese

(1) Fiecare parte prevede ca:

(2) Fiecare parte se asigura cJ autoritatile judiciare au competenta de a dispune ca masurile 
mentionate la alineatul (1) sa fie puse in aplicare pe cheltuiala contravenientului, cu exceptia 
cazului in care se invoca motive speciale care sS impiedice acest lucru.

(a) in cadrul unei proceduri Judiciare civile, autoritatile judiciare nafionale au autoritatea de a 
impune contravenientului care, cu buna-stiinfa sau avSnd motive intemeiate pentru a §ti, s-a 
implicat in activitaji care incaica drepturile de proprietate intelectuaia, sa plateasca titularului 
dreptului:

ARTICOLUL 20.39
(i) daune-interese adecvate pentru a compensa prejudicial suferit de titularul dreptului ca 

urmare a incaicarii; sauActiuni in incetare

(ii) profitul contravenientului care poate fi atribuit incaicarii, a carui valoare se poate 
presupune a fi egaia cu valoarea daunelor-interese prevazuie la punctul (i); §i

(1) Fiecare parte prevede ca, in cadrul procedurilor judiciare civile privind respeclarea drepturilor 
de proprietate intelectuaia, autoritatile judiciare najionale au autoritatea de a dispune unei parji sa 
inceteze incalcarea unui drept §i, printre altele, de a dispune acelei parti sau, dupa caz, unei parti 
terfe asupra careia autoritatea judiciara relevanta i§i exercita competenta, sa impiedice ca marfurile 
care implica incalcarea unui drept de proprietate intelectuaia sa intre in circuitele comerciale.

(b) in determinarea valorii daunelor cauzate de incalcarea drepturilor de proprietate intelectuaia, 
autoritatile judiciare nationale pot lua in considerate, printre altele, orice masura legitima 
privind valoarea care poate fi prezentata de titularul de drept, indusiv pierderile de profit.
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SECJIUNEA d(2) Ca o altemaliva ladispozi^iile alineatului (1), legislatia unei paqi poate sa prevada plataunei 
remuneratii, cum ar fi o redevenia sau o taxi, m vederea compensarii titulanilui unui drept pentru 
utilizarea neautorizatS a proprietStii intelectuale a acestuia. Masuri la frontiera

ARTICOLUL 20.43ARTICOLUL 20.41

Domeniul de aplicare a masurilor la frontieraCheltuieli de judecata

(1) in sensul prezentei sectiuni;Fiecare parte prevede ca autoritajile judiciare nafionale, daca este cazul, au autoritatea de a dispune, 
la incheierea procedurilor judiciare civile privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuaia, 
ca partea care pierde sa plateasca par|ii care are ca§tig de cauza cheltuielile de judecata §i alte 
cheltuieli, astfel cum este prevazut in legislajia parfii respective.

mirfuri cu indicafie gcograilca contrafacuta tnseamna orice marfuri in temeiul articolului 20.17 
care se incadreaza in una dintre categoriile de produs enumerate in anexa 20-C, inclusiv ambalajul 
acestora, pe care a fost aplicata, fara autorizajie, o indicafie geografica care este identica cu indicafia 
geografica valabil inregistrata sau protejata in alt mod pentru acelaji tip de marfuri ji care aduce 
atingere drepturilor proprietarului sau titulanilui dreptului asupra indicaiiei geografice in cauza, in 
conformitate cu legislalia parjii pe teritoriul careia se aplica procedurile privind masurite la 
frontiera;

ARTICOLUL 20.42

Prezumtia calitapi de autor sau de titular al dreptului

(1) In scopul procedurilor civile care implica drepturi de autor sau drepturi conexe, este suficieni 
ca numele unui autor al unei opere literate sau artistice sa apara pe opera in modul obi§nuit pentru 
ca autorul sa fie considerat ca atare §i, in consecinta, sa aiba dreptul de a initia proceduri impotriva 
nerespectarii drepturilor, daca nu exista dovezi in sens contrar. Proba contrarie poate include 
inregistrarea.

marfuri de marca contrafacute inseamna orice marfuri, inclusiv ambalajul, pe care a fost aplicata,
i

far§ autorizafie, o marca care este identica cu marca inregistrata in mod valabil pentru marfurile 
respective sau care nu se poate distinge in aspectele sale esentiale de o astfel de marca §i care 
incaica astfel drepturile posesorului marcii in cauza in temeiul legislajiei parjii pe teritoriul careia 
sunt aplicate procedurile privind masurile la frontiera;

(
1

expedieri destinate exportului inseamna expedierile de marfuri care urmeaza sa fie preluate de pe 
teritoriul unei parfi catre un loc din afara acestui teritoriu, cu excepfia expedierilor in regim de 
tranzit vamal §i a transbordarilor;

(2) AlineatuI (1) se aplica mutatis mutandis titularilor de drepturi conexe cu privire la obiectul 
protejat prin astfel de drepturi.
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expedieri destinate importului tnseamna expedierile de marfuri care inira pe teritoriul unei parfi 
dintr-un loc din afara acestui teritoriu, pe perioada in care marfurile raman sub control vamal, 
inclusiv marfurile introduse pe teritoriu §i plasate Intr-o zona libera sau intr-un antrepozit liber, dar 
cu exceptia expedierilor in regim de tranzit vamal §i a transbordarilor,

(3) Parjile sunt de acord ca nu este obligatoriu sa se aplice procedurile descrise In prezenta 
sectiune marfurilor introduse pe piaja intr-o alia {ara de catre titularul dreptului sau cu 
consimtamSntul acestuia.

(4) Fiecare parte adopta sau mentine proceduri cu privire la expedierile destinate importului fi 
exportului, in cadrul carora un titular ai dreptului poate solicita autoritafilor competente sa suspende 
eliberarea sau detinerea marfurilor suspectale de a aduce atingere unui drept de proprietate 
intelectuala.

marfuri piratate inseamna once marfuri care sunt copii realizate fara consimjamantul titularului 
dreptului sau al persoanei autorizale in mod corespunzator de titularul dreptului in fara de productie 
5i care sunt realizate direct sau indirect pomind de la un articol in cazul in care realizarea copiei 
respective ar fi constituit o incalcare a unui drept de autor sau a unui drept conex in temeiul 
legislatiei parfii pe teritoriu! careia sunt aplicale procedurile privind masurile la frontiers; (5) Fiecare parte adopts sau menline proceduri cu privire la expedierile destinate importului ji 

exportului, in cadrul cSrora autoritajile competente nationale pot aciiona din proprie inijiativa 
pentru a suspenda temporar eliberarea sau definerea marfurilor suspectate de a aduce atingere unui 
drept de proprietate intelectuala, pentru a oferi titularilor de drepturi posibilitatea sS solicite in mod 
oficial asistenta in temeiul alineatului (4).

expedieri in regim de tranzit vamal inseamna expedierile de marfuri care intrS pe teritoriul unei 
parti dintr-un loc in afara acestui teritoriu §i care sunt autorizate de autoritatile vamale pentru 
transportul sub control vamal continuu de la un birou de intrare la un birou de ie§ire, in scopul 
ie§irii de pe teritoriu. Expedierile in regim de tranzit vamal care sunt aprobate ulterior pentm 
scoaterea de sub control vamal fara a ie§i de pe teritoriu sunt considerate a fi expedieri destinate 
importului; §i

(6) Fiecare parte poate incheia un acord cu una sau mai multe tari ter|e pentru a stabili proceduri 
comune de vamuire in sigurantS. Marfurile vamuile in condiftile procedurilor vamale comune 
prevSzute de un astfel de acord se considers a fi in conformitate cu alineatele (4) §i (5), cu condifia 
ca partea in cauza sa i^i pSstreze autoritatea legalS pentru a respecta alineatele respective.transbordSri inseamnS expedieri de mSifuri care sunt transferate sub control vamal de la mijiocul 

de transport care le importa la mijiocul de transport care le exporta in interiorul zonei unui birou 
vamal care este atSt biroul de import, cat §i biroul de export. (7) Fiecare parte poate adopta sau menline procedurile prevSzute la alineatele (4) §i (5) in ceea ce 

privefte transbordarile §i expedierile in regim de tranzit vamal.

(2) Trimiterile la mcSlcarea drepturilor de proprietate intelectuala prevSzute in prezenta sectiune 
pot ft interpretate ca referindu-se la cazurile de marfuri de marca contrafScute, de mSifuri piratate 
sau de marfuri cu indicatii geografice contrafacute.

(8) Fiecare parte poate exclude de la aplicarea prezentului articol cantitajile mici de marfuri de 
natura necomerciaia aflate in bagajele personale ale cSiatorilor sau cantitatile mici de marfuri de 
naturS necomerciaia trimise in loturi mici.
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(4) Fiecare parte poate s§ prevada posibilitatea ca, tn cazul in care solicitantui a recurs Tn mod 
abuziv la procedurile descrise la articolul 20-43 sau in cazul in care exists un moiiv valabil, 
autoritStile sale competente sa aibS autoritatea de a refuza, a suspenda sau a anula o cerere.

ARTICOLUL 20,44

Cererea prezentatS de titularul dreptului

(1) Fiecare parte prevede ca autoritS|ile sale competente s3 cearSunui titular al dreptului care 
solicits procedurile descrise la articolul 20.43 sS fumizeze elemente de probS adecvate pentru a 
convinge autoritSJile competente cS, in temeiul legislajiei pSriii care asigurS procedurile, exists, 
prima facie, o incSlcare a unui drept de proprietate intelectualS al titularului dreptului §i sS fumizeze 
informatii suficiente despre care se poate a^tepta in mod rezonabil sS fie in posesia titularului 
dreptului pentru a permite autoritSfilor competente sS recunoascS rezonabil de u§or mSrfurile 
suspecte. Cerinta de a fumiza informatii suficiente nu descurajeazS in mod nerezonabil recursu! la 
procedurile descrise la articolul 20.43.

ARTICOLUL 20.45

Fumizarea de informatii din partea titularului dreptului

Fiecare parte permite autoritSlilor sale competente sS solicite unui titular al dreptului sS fumizeze 
informafii relevante, despre care se poate a§tepta in mod rezonabil sS fie in posesia titularului 
dreptului pentru a sprijini autoritStile competente in adoptarea mSsurilor la frontiers mentionate in 
prezenta sectiune. Fiecare parte poate, de asemenea, sS permits unui titular al dreptului sS fumizeze 
astfel de informafii autoritafilor sale competente.(2) Fiecare parte prevede posibilitatea de a prezenta cereri de suspendare a acordSrii liberului de 

vama sau de refinere a mSrfurilor suspectate de a aduce atingere unui drept de proprietate 
intelectualS enumerate la articolul 20.43 sub control vamal pe teritoriul sSu. Cerinfa de a prevedea 
posibilitatea prezentsrii unor astfel de cereri face obiectul obligafiilor de a asigura procedurile 
mentionate la articolul 20.43 alineatele (4) §i (5). AutoritSfile competente pot sS prevadS ca astfel de 
aplicafii sa se aplice expedierilor multiple. Fiecare parte poate sS prevadS ca, la cererea titulamlui 
dreptului, cererea de a suspenda punerea in libera circulafie sau definerea mSrfurilor suspecte se 
poate aplica punctelor selecfionate de intrare §i de ie^ire sub control vamal.

ARTICOLUL 20.46

Cautiune sau garanfie echivalentS

(1) Fiecare parte prevede posibilitatea ca autoritSfile sale competente sSaibS autoritatea de a cere 
unui titular al dreptului care solicits procedurile descrise la articolul 20.43 sS fumizeze o caufiune 
rezonabilS sau o garanfie echivalentS suficientS pentm a proteja pSratul ?i autoritStile competente §i 
pentru a impiedica abuzul. Fiecare parte prevede ca o astfel de caufiune sau de garanfie echivalentS 
nu descurajeazS in mod nerezonabil recursul la aceste proceduri.

(3) Fiecare parte se asigurS cS autoritSfile sale competente informeazS solicitantui intr-o perioadS 
de timp rezonabilS daca au acceptat sau nu cererea. DacS autoritSfile competente au acceptat 
cererea, acestea informeazS, de asemenea, solicitantui cu privire la perioada de valabilitate a 
acesteia.
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(2) in ceea ce prive§te marfurile de marca contrafacute, simpla indepartare a marcii aplicata in 
mod ilegal nu este suficienia, decal in cazuri exceptionale, pentni a permite punerea in libera 
circulalie a marfurilor in circuitele comerciale.

(2) Fiecare parte poate sa prevada ca o astfel de caufiune poate fi sub forma unei obligajiuni prin 
care invinuitul va Fi aparat impotriva oricarei pierderi sau oricarui prejudiciu care rezulta in urma 
suspendarii punerii in libera circulafie sau a definerii marfurilor tn cazul m care autoriiatile 
competente determina faptul ca acestea nu prezinta o mcaicare. O parte poate, doar tn circumstanfe 
exceplionale sau tn temeiul unui ordin judecatoresc, sa ti permita paratului sa intre in posesia 
marfurilor suspecte contra varsarii unei obligatiuni sau a unei alte caujiuni.

(3) Fiecare parte poate sa prevada faptul ca autoritajile sale competente au autoritatea de a 
impune sancjiuni administrative tn urma unei determinari menfionate la articolul 20.47 conform 
careia marfurile aduc atingere unui drept.

ARTICOLUL 20.47
ARTICOLUL 20.49

Determinarea tncalcarii unui drept
Cooperare specifica in domeniul masurilor la frontiera

Fiecare parte adopta sau mentine proceduri prin care autoriiatile sale competente pot sa determine, 
tntr-o perioada de timp rezonabiia dupa initierea procedurilor descrise la articolul 20.43, daca 
marfurile suspecte tncalca sau nu un drept de proprietate intelectuaia.

(1) Fiecare parte este de acord sa cooperezecu cealalta parte, tn vederea eliminarii comerpilui 
international cu marfuri care tncalca drepturile de proprietate intelectuaia. In acest scop, fiecare 
parte stabile^te puncte de contact tn cadrul propriei administratii §i este gala sa faca schimb de 
informatii privind comerful cu marfuri contrafacute. In special, fiecare parte promoveaza schimbul . 
de informatii ?! cooperarea tntre autoriiatile sale vamale §i cele ale celeilalte parti tn ceea ce prive^te • 
comertul cu marfuri care tncalca drepturile de proprietate intelectuaia.

ARTICOLUL 20.48

Masurile de remediere
(2) Cooperarea mentionata la alineatui (1) poate include schimburi de informatii privind 
mecanismele de primire a infoimatiilor de la titularii de drepturi, cele mai bune practici §i 
experientele legate de strategiile de gestionare a riscurilor, precum §i informatii care contribuie la 
identificarea expedierilor susceptibile de a contine marfuri care aduc atingere unui drept.

(1) Fiecare parte prevede faptul cS autoril§tiIe sale competente au autoritatea de a dispune 
distrugerea marfurilor tn urma unei determinari mentionale la articolul 20.47 conform careia 
marfurile aduc atingere unui drept. in cazurile in care marfurile nu sunt distruse, fiecare parte se 
asigura ca, in afara circumstanfelor exceptionale, astfel de marfuri sunt tndepartate din circuitele 
comerciale astfel meat sa se evite orice prejudiciu care ar putea fi adus titularului dreptului.
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CAPITOLUL DOUAZECI §I UNU(3) Cooperarea in temeiul prezentei secfiuni se desft?oara in confomiitate cu acordurile 
intemationale relevante care sunt obligatorii pentru ambele pSili. Comitetul mixt de cooperare 
vamala mentionat laarticolul 6.14 (Comitetul mixt de cooperare vamalS) stabile§te prioritatile §i 
prevede procedurile adecvate pentru cooperare In temeiul prezentei secjiuni intre autoritaple 
competente ale partilor.

COOPERARE IN MATERIE DE REGLEMENTARE

ARTICOLUL21.1

Domeniul de aplicareSECJIUNEA E

PrezentuI capitol se aplica dezvoltarii, revizuirii §i aspectelor metodologice ale masurilor de 
reglementare dispose de autorita(ile de reglementare ale partilor care fac obiectul, tntre altele, al 
dispozitiilor din Acordul BTC, Acordul SPS, GATT 1994, GATS §i capitolul patru (Barierele 
tehnice m calea comerfului), capitolul cinci (Masurile sanitate 51 fitosanitare), capitolul noua 
(Comerful transfrontalier cu servicii), capitolul douazeci ?! doi (Comerful §i dezvoltarea durabiia), 
capitolul douazeci ji trei (Comerpil §i munca) §i capitolul douazeci ?i patru (Comerful §i mediul).

Cooperare

ARTICOLUL 20.50

Cooperare

(i) Fiecareparte este de acord sa coopereze cu cealalta parte in vederea sprijinirii punerii in 
aplicare a angajamentelor §i a obligatiilor asumate in temeiul prezentului capitol. Domeniile de 
cooperare includ schimburi de informafii sau de experienta privind;

ARTICOLUL 21.2

Principii

(a) protecfia §i respectarea drepturilor de proprietate intelectuaia, inclusiv a indicatiilor 
geografice; §i (1) Partile i§i reafirma drepturile ?i obligapile in ceea ce prive§te masurile de reglementare In 

conformitate cu Acordul BTC, Acordul SPS, GATT 1994 §i GATS.

(b) stabilirea unor acorduri Intre societafile respective de gestiune colectiva a drepturilor de autor. I
(2) Partile se angajeaza sa asigure un nivel ridicat de protecfie pentru viafa sau sanatatea 
oamenilor, animalelor §i plantelor §i pentru mediu In conformitate cu Acordul BTC, Acordul SPS, 
GATT 1994, GATS ?! prezentuI acord.

(2) In conformitate cu alineatui (1), fiecare parte este de acord sa stabileasca §i sa mentinaun 
dialog eficient asupra aspectelor legate de proprietatea intelectuaia, pentru a aborda subiecte 
relevante pentru protec|ia $i respectarea drepturilor de proprietate intelectuaia care fac obiectul 
prezentului capitol, precum ?! orice alt aspect relevant.
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ARTICOLUL21.3(3) Pflrjile recunosc valoarea coopcrflrit in materie dc reglementare cu partenerii lor comerciali 
relcvanti, at£( la nivel bilateral, cSt $i la nivel multilateral. On de cfite ori cste posibil ;i reciproc 
avantajos, panile abordeazS coopcrarea In materie dc reglementare intr-un mod care este deschis 
participSrii altor parteneri comerciali intemaponali.

Obiectivele cooperflrii Tn materie dc reglementare

Obicctivele coopcr&rii Tn materie de reglementare includ:
(4) Fflrfi a iimita capacitatea fieefirei par^i de a-$i dcrula o^tivicaiilc de reglementare, legislative $i 
politice, pUrfile sc angajearj .sd dezvoltc in continuare coopcrarea tn materie de reglementare, avfind 
in vcderc interesul lorcomun, tn scopul

(a) sfi contribuie la protec)ia vietii. s&nStiltii sau securitStii oamenilor, a viefli sau s9nd(2tii 
animalclor sau plantclor $i a mediului inconjurStor prin:

(a) prevenirii $i elimittSrii barierclor inutile tn calea comerpilui $i a investitiilor. (i) mobilizarea resurselor intcma{ionalc tn domcnii precum cercelarea, revizuirea inaintc dc 
introducere pc piaffi $i analiza riscurilor pentru a aborda aspectele importante de 
reglementare dc interes local, national $i international; $i(b) tmbunfitfi|irii climatului pentru competitivitate $i inovarc, inclusiv prin urmSrirea

compatibilitStii in materie dc reglementare, de recunoa^tcre a cchivalcntei $i de convergenifi;
(ii) contribufia la baza dc dale utilizatfl de dcpartamentele de reglementare pentru a 

identifica. a evalua $i a gestiona riscurilc;
V

(c) promovSni unor procese dc reglementare transparente, enciente $i cficace care sa sprijine 
obiectivele de politics publicfi $i Tndeplinirii mandatclor organismclor dc reglementare, 
inclusiv prin promovatea schimbului dc informatii $i utilizatea pe scarfl largfl a celor mai bune 
practici.

(b) sfl consolideze tnerederea, sfi aprofundeze tntelegcrea reciproefi a guvemantci de reglementare 
$i sfi obtinfi una de la cealaltfi beneficiul expertize! $i al pcrspectivelor pcntni:

(i) tmbunStfitirea planiftcfirii $i dezvoltfirii propuncrilor dc reglementare;
(5) Prczeniul capitol tnlocuie^te Cadrul pentru cooperare tn materie de reglementare $i 
transparentfi tntre Guvemul Canadci $i Comisia Europeanfi, tneheiat la Bruxelles la 21 decembrie 
2004 $i rcglementeazfi activitfltile desffi$uratc anterior tn coniextul cadrului respeciiv.

(ii) promovarea transparente! $i previzibilitfitii tn dczvoltarca ;i stabilirea dc rcglcmentflri;

(iii) sporirca eficacitatii rcgicmcntsrilor.
(6) Pfir|i!e pot intreprinde activitfiti dc cooperare tn materie de reglementare tn mod voluntar. 
Pentru mai multfi certitudine, o parte nu este obligatft sfi panicipe la vreo activitate specials de 
cooperate in materie de reglementare §i poate refuza sfi coopereze sau poate renun{a la cooperare. 
Cu toate acestea, tn cazul tn care o parte refuzfi sfi ini|iezc coopcrarea tn materie dc reglementare 
sau renuntfi la cooperare, aceasta ar trebui sfi He pregfititS sfi explice motivele deciziei sale celeilalte 
pfitii.

(iv) identifrearea unor instrumente alternative;
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(v) recunoa|terea efectelor asociate ale reglementarilor; ARTICOLUL21.4

(vi) evitarea diferenjelor inutile in materie de reglementare; §i Activitafi de cooperare in materie de reglementare

(vii) imbunata{irea punerii in aplicare §i a respectarii reglementarii; Partile se angajeaza sa-§i indeplineasca obiectivele stabilite la articolul 21.3 prin desfi§urarea de 
activitati de cooperare in materie de reglementare, care pot include:

(c) sa faciliteze comerpil bilateral §i investiiiile intr-un mod care:
(a) angajarea In discu^ii bilaterale In curs privind guvemanta de reglementare, inclusiv pentru a:

(i) se bazeaza pe acorduri de cooperare existente;
(i) discuta reforma de reglementare §i efectele sale asupra relaliei parjilor;

(ii) reduce diferen{ele inutile In materie de reglementare; §i
(ii) identifica lectiile Invaiate;

(iii) identifica noi metode de lucru pentru cooperare In anumite sectoare;
(iii) explora, daca este cazul, abordari alternative la reglementare; §i

(d) contribuie la imbunatajirea competitivitatii §i eficienlei industriei Intr-un mod care;
(iv) face schimb de experiente privind mijloace ^i instrumente de reglementare, inclusiv 

evaluari ale impactului reglementarii, evaluarea riscurilor fi strategii de conformitate 
de aplicare;

(i) ori de cate ori este posibil, reduce la minimum costurile administrative;

(ii) reduce cerin{ele de reglementare redundante §i costurile indirecte de conformitate, ori de 
cate ori este posibil; ji (b) consultarea reciproca, dupa caz, §i schimbul de informafii pe tot parcursul procesului de

elaborate de reglementari. Consultarea ji schimbul de informatii ar trebui sa Inceapa cat mai 
devreme posibil In cursul acestui proces;(iii) urmare§te abordari normative compatibile, inclusiv, daca este posibil §i oportun, prin:

(c) schimbul de informatii care nu sunt publice. In masura In care astfel de informafii pot fi puse 
la dispozitia guvemelor straine. In conformitate cu normele aplicabile ale parjii care 
fumizeaza informatiile;

(A) aplicarea abordarilor de reglementare care sunt neutre din punct de vedere 
tehnologic; §1

(B) recunoajterea echivalen(ei sau promovarea convergeniei.

1
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examinarea oportiinitStilor de a reduce la minimum divergenjele inutile de reglementare prin 
mijioace cum arfi;

(g)(d) schimbul de reglementari tehnice sau sanitate ?i fitosanitare propuse, care pot avea un impact 
asupra comerpilui cu cealaltS parte cat mai devreme posibil, astfel incSt sS poata fi bate in 
considerate observatiile §i propunerile de modificari;

(i) efectuarea in comun sau concomitent a unei evabSri a riscurilor a unei evalutri a 
impactului reglementarilor, dac5 este posibil §i reciproc avantajos;(e) fumizarea, la cererea celeilalte pSrfi, unei copii a regulamentului propus, sub rezerva

legislafiei aplicabile privind protecjia vietii private, §i acordarea unei perioade suficiente de 
timp pentru ca partile interesate s§ prezinte observatii in scris; (ii) gSsirea unei solufii armonizate, echivalente sau compatibile; sau

(iii) luarea in considerare a recunoa§terii reciproce in cazuri specifice;(f) schimbul de informatii cu privire la actiunile de reglementare avute in vedere, mSsurile sau 
modificarile in cauzfl, c§t mai devreme posibil, in scopul:

cooperarea in chestiuni care privesc dezvoltarea, adoptarea, punerea in aplicare §i men{inerea 
unor standarde, ghiduri §i recomandari intemafionale;

(h)

(i) intelegerii rafionamentubi care sta la baza op{iunilor de reglementare ale unei pSili, 
inclusiv instnimentul ales, precum ?i al examinarii posibilitatilor unei convergenje mai 
mari intre parii cu privire la modul de formulare a obiectivelor reglementarilor ?i modul 
de definite a domeniului de aplicare a acestora. De asemenea, partile ar trebui sa 
abordeze interfata intre reglementari, standarde §i evaluarea conformitaiii in acest 
context; ^i

examinarea oportunilatii §1 posibilitajii de colectare a unor date identice sau similare despre 
natura, amploarea §i frecvenja problemelor care pot da na^tere la poteniiale masuri de 
reglementare, atunci cand acest lucru ar accelera luarea de decizii semnificative din punct de 
vedere statistic cu privire la problemele respective;

(i)

compararea periodica a practiciior de colectare a datelor;0)(ii) compararii metodelor §i ipotezelor utilizate pentru a analiza propunerile de
reglementare, inclusiv, atunci cSnd este cazul, o analiza a aspectelor practice tehnice sau 
economice §i a beneficiilor in ceea ce prive§te obiectivul urmarit de orice cerinje de 
reglementare majore alternative sau abordari bate in considerare. Schimbul de 
informatii poate include, de asemenea, strategii de conformitate §i evabari de impact, 
inclusiv o comparafie a raportului cost-beneficii potential al propunerii de reglementare 
cu cel a! cerintelor majore de reglementare alternative sau al abordarilor bate in 
considerare;

examinarea oportunitatii ?i a posibilitatii de a utiliza ipoteze §i metodologii identice sau 
similare celor pe care le utilizeaza cealaM parte pentru a analiza datele §i pentru a evalua 
chestiunile de baza care urmeaza sa fie abordate prin reglementare, in scopul:

(k)

(i) reducerii diferentele in identificarea chestiunilor, §i

(ii) promovarii similitudinii rezultatelor;
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(r) identificarea abordarii adecvate pentni a reduce efectele adverse ale diferenfelor de
reglementare existente cu privire la comerful bilateral 51 investifiile in secloarele identificate 
de catre 0 parte, inclusiv, atunci cand este cazul, printr-o mai mare convergenfa, recunoa^tere 
reciproca, reducerea la minimum a utilizarii instrumentelor de reglementare care denatureaza 
comeitul ^i investifiile utilizarea standardelor intemafionale, inclusiv a standardelor ?i 
ghidurilor pentru evaluarea conformitafii; sau

(1) compararea periodica a ipotezelor ?i metodologiilor analitice;

(m) schimbul de informafii cu privire la administrarea, punerea in aplicare §i respectarea 
reglementarilor, precum §i la mijioacele de a obfine §i a masura niveiul de conformare;

(n) elaborarea de agende de cooperate in cercetare pentru:

(s) schimbul de informafii, expertiza ?i experienfa In domeniul bunastarii animalelor, pentru a 
promova colaborarea privind bunastarea animalelor intre parfi.

(i) reducerea cercetarii repetitive;

(ii) generarea de mai multe informafii la un cost mai mic;

ARTICOLUL21.5(iii) coleclarea celor mai bune date;

Compatibilitatea masurilor de reglementare(iv) stabilirea, atunci c§nd este cazul, a unei baze §tiinfifice comune;

Cu scopul de a ameliora convergenfa ji compatibilitatea dintre masurile de reglementare ale 
parfilor, fiecare parte, atunci cand este cazul, ia in considerate masurile de reglementare sau 
inifiativele celeilalte parfi cu privire la subiecte identice sau conexe. O parte nu este impiedicata sa 
adopte masuri de reglementare diferite sau sa urmareasca initiative diferite din motive care includ 
abordari institufionale sau legislative, circumstanfe, valori sau prioritafi diferite care sunt specifice 
acelei parfi.

(v) abordarea celor mai presante probleme de reglementare intr-un mod mai coerent ji mai 
oriental spre performanfa; |i

(vi) reducerea la minimum a diferenfelor inutile intre noile propuneri de reglementare, 
asigurSnd in acela§i timp imbunatafirea mai eficienta a sanatafii, a siguranfei §i a 
protecfiei mediului;

(0) efectuarea de evaluari ulterioare punerii in aplicare a reglementarilor sau politicilor;
ARTICOLUL 21.6

(p) compararea metodelor ?i ipotezelor utilizate in evaluarile ulterioare punerii in aplicare;
Forumul pentru cooperare tn materie de reglementare

(q) atunci cSnd este cazul, punerea la dispozifie reciproca a rezumatelor rezultatelor evaluarilor 
ulterioare punerii Tn aplicare;

I

(1) Un forum pentru cooperare in materie de reglementare (denumit in continuare „FCR”) este 
stabilit, in conformitate cu articolul 26.2 alineatul (1) litera (h) (Comitete specializate), pentru a 
facilita §i a promova cooperarea in domeniul reglementarii intre parfi Tn conformitate cu prezentul 
capitol.
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(2) Fonimul pentru cooperare in materie de reglementare Indepline§te urmatoarele functii: (b) se intnine§te In termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentului acord §i, ulterior, 
cel putin anual, cu excepfia cazului In care pSrtile decid altfel; §i

(a) fumizeaza un forum pentru a discuta chestiuni de politica In materie de reglementare de 
interes comun pe care parfile le-au identificat. printre altele, prin consultari desfa§urate In 
conformitate cu articolul 21.8;

(c) raporteaza Comitetului mixt CETA cu privire la punerea in aplicare a prezentului capitol, 
dupa caz.

(b) asista autoritajile individuale de reglementare la identificarea potenlialilor parteneri pentru 
activitatile de cooperare §i le ofera instrumente adecvate In acest scop, cum ar fi modelui de 
acord de confldentialitate;

ARTICOLUL 21.7

Consolidarea cooperarii Intre parti
(c) analizeaza initiative de reglementare, fie In curs de desfS^urare sau anticipat, despre care o 

parte considera ca pot oferi un potential de cooperare. Analizele, care vor fi efectuate in 
consultare cu departamentele $1 agentiile de reglementare, ar trebui sa sprijine punerea In 
aplicare a prezentului capitol; ji

(1) In conformitate cu articolul 21.6 alineatul (2) litera (c) §i pentru a permite monitorizarea 
proiectelor de reglementare viitoare §i a identifica oportunitati pentru cooperarea In materie de 
reglementare, partile fac periodic schimb de informatii cu privire la proiectele de reglementare in 
curs sau planificate In sferele lor de responsabilitate. Astfel de informatii ar trebui sa includa, daca 
este cazul, noi reglementari tehnice ?! modificari la reglementarile tehnice existenie, care sunt 
susceptibile de a fi propose sau adoptate.

(d) incurajeaza dezvoltarea activitaiilor de cooperare bilaterala In conformitate cu articolul 21.4 
§i, pe baza informaliilor obtinute de la departamentele $i agentiile de reglementare, 
examineaza progresele, realizarile §i cele mai bune practici din cadrul initiativelor de 
cooperare In materie de reglementare In anumite sectoare. (2) Parfile pot facilita cooperarea In materie de reglementare prin schimbul de funciionari In 

temeiul unui acord specificat.
(3) Fonimul pentru cooperate In materie de reglementare este co-prezidat de un reprezentant de 
rang Inalt al guvemului Canadei la nivel de ministru adjunct, o persoana cu functie echivalenta sau 
desemnata, precum §i de un inalt reprezentant al Comisiei Europene la nivel de director general, o 
persoana cu funcfie echivalenta sau desemnala §i este format din functionari competenji ai fiecarei 
parfi. Partile pot invita, de comun acord, alte parfi interesate sa participe la reuniunile forumului.

(3) partile se angajeaza sa coopereze ?i sa faca schimb de informatii In mod voluntar in domeniul 
sigurantei produselor nealimentare. Cooperarea sau schimbul de informatii In acest domeniu se 
poate referi In special la;

chestiuni ^tiintifice, tehnice §i de reglementare, pentru a contribui la imbunatatirea sigurantei 
produselor nealimentare;

(a)
(4) Forumul pentru cooperare In materie de reglementare

(a) i§i adopts termenii de referinta, procedurile ?i planul de lucru la prima sa reuniune dupS 
intrarea in vigoare a prezentului acord;

(b) chestiuni emergente importante In materie de sSnatate §i de sigurantS care intrS in sfera de 
competentS a autoritSlii unei pSrti;

(c) activitSti de standardizare conexe;
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(7) Partile pot modiflca mSsurile prevazute la alineatul (5). ComitetuI pentru comerpil cu marfuri 
aproba orice modificare a masurilor.

(d) activitati de supraveghere a pielei §i de aplicare;

(e) metode de evaluare a riscurilor §i testarea produselor;

ARTICOLUL21.8(f) retragerea coordonata a produselor sau alte actiuni simiiare.

Consultari cu entitaji private(4) Parjile pot stabili un schimb reciproc de informaiii cu privire la siguranfa produselor de 
consum la masurile preventive, restrictive §i corective mtreprinse. In special, Canada poate primi 
acces la informaiii selectate din sistemul Uniunii Europene de alerta RAPEX sau succesorul 
acestuia, cu privire la produsele de consum, in conformitate cu Directiva 2001 /95/CE a 
Parlamentului European §i a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranfa generaia a 
produselor. Uniunea Europeana poate primi informaiii de avertizare timpurie privind masurile 
restrictive §i retragerile de produse din sistemul Canadian de raportare a incidentelor legate de 
produse de consum, cunoscut sub numele de RADAR, sau succesorul sau, cu privire la produsele de 
consum astfel cum sunt definite tn Legea canadiana privind siguranja produselor de consum, 
Canada Consumer Product Safety Act, S.C, 2010, c. 21 ji a produselor cosmetice astfel cum sunt 
definite In Legea privind produsele alimentare §i medicamentele Food and Drugs Act, R.S.C. 1985, 
c. F-27. Acest schimb reciproc de informaiii se face pe baza unui acord de stabilire a masurilor 
prevazute la alineatul (5).

Pentru a obtine perspective neguvemamentale privind chestiuni legate de punerea tn aplicare a 
prezentului capitol, fiecare parte sau parfile se pot consulta, dupa caz, cu parlile interesate, inclusiv 
reprezentanli din mediul academic, grupuri de refleclie, organizaiii neguvemamentale, intreprinderi, 
consumatori §i alte organizaiii. Astfel de consultari pot fi efectuate prin orice mijloace pe care 
partea sau parlile le considera adecvate.

ARTICOLUL21.9

Puncte de contact

(1) Punctele de contact pentru comunicarea intre parii cu privire la chestiunile care decurg din 
prezentui capitol sunt:(5) Inainte ca parlile sa realizeze primul schimb de informaiii prevazut la alineatul (4), acestea se 

asigura ca masurile de punere in aplicare a unor astfel de schimburi sunt aprobate de ComitetuI 
pentru comerlul cu marfuri. Parlile se asigura ca masurile respective specifica tipul de informaiii 
care urmeaza sa fie schimbaie, modalitaiile de schimb §i aplicarea normelor de confidenlialitate ji 
de proteclie a datelor cu caracter personal.

(a) in cazul Canadei, Seciia pentru reglementari §i bariere tehnice din cadrul Ministerului de 
Afaceri Exteme, Comerl §i Dezvoltare sau succesorul acesteia; fi

(b) in cazul Uniunii Europene, Unilatea Afaceri Intemalionale din cadrul Direcliei Generale Piala 
Interna, Industrie, Antreprenoriat fi IMM-uri, Comisia Europeani, sau succesorul acesteia.(6) ComitetuI pentru comerlul cu marfuri aproba masurile in conformitate cu alineatul (5) in 

termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentului acord, cu excepiia cazului in care parlile 
decid o prelungire a termenului.

(sW™
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(2) PJrfile subliniaza beneficiul lu§rii in considerare a aspectelor comerciale legate de muncS 
de mediu ca element al unei.abord§ri globale a comerfului §i a dezvoltSrii durabile. In conseciniS, 
pSrtile sunt de acord cS drepturile §1 obligaliile prevazute in capitolul douazeci §i trei (Comerful ?i 
munca) §i capitolul douSzeci f 1 patru (ComeituI §i mediul) trebuie sa fie considerate in contextul 
prezentului acord.

(2) Fiecare punct de contact este responsabil pentru consultarea §i coordonarea cu departamentele 
de reglementare §i agenfiile sale respective, dupa caz, cu privire la chestiuni care decurg din 
prezentui capitol.

CAPITOLUL DOUAZECI §I DOI
(3) in acest sens, prin punerea in aplicare a capitolului douazeci ?i trei (Comerful §i munca) ?! a 
capitolului douazeci §i patru (Comerpil §i mediul), pariile urmaresc:COMERJUL §I DEZVOLTAREA DURABILA

sa promoveze dezvoltarea durabila prin sporirea coordonarii $i a integrarii politicilor §i 
masurilor lor respective in materie de munca, mediu §i comert;

(a)
ARTICOLUL 22.1

sa promoveze dialogul §i cooperarea intre par{i in vederea dezvoltarii relatiilor comerciale §i 
economice intr-o maniera care sprijina masurile ?i standardele tor respective in materie de 
munca fi de protecfie a mediului 51 in vederea susiinerii obiectivelor de protectie a muncii §i a 
mediului intr-un context in care retaiiile comerciale sunt gratuite, deschise $i transparente;

Context ?i obiective (b)

(1) Partlle amintesc de Declaraiia de la Rio privind mediul 5! dezvoltarea din 1992, Agenda 21 
privind mediul ?i dezvoltarea din 1992, Declarafiade la Johannesburg privind dezvoltarea durabila 
din 2002 Planul de implementare a Summitului mondial privind dezvoltarea durabila din 2002, 
Declaraiia ministeriala a Consiliului Economic §i Social al Organizatiei Natiunilor Unite privind 
crearea unui mediu la nivel national 51 international care sa duca la generarea ocuparii depline §i 
productive a fortei de munca §i munca decenta pentru tofi ?i impactul acestela asupra dezvoltarii 
durabile din 2006 §i Declaratia OIM privind justitia sociaia pentru 0 globalizare echitabiia din 2008. 
Partile recunosc ca dezvoltarea economica, dezvoltarea sociaia §i protectia mediului sunt 
componente interdependente, care se consolideaza reciproc, ale dezvoltarii durabile §i i§i reafirma 
angajamentui de a promova dezvoltarea comertului international, astfel meat sa contribuie la 
obiectivul de dezvoltare durabila, pentru bunastarea generafiilor prezente §i viitoare.

sa imbunatateasca punerea in aplicare a legislafiei lor respective In domeniul muncii §i al 
mediului ?i sa respecte acordurile intemationale In materie de munca 5i de mediu;

(c)

sa promoveze utilizarea deplina a instrumentelor precum evaluarea impactului §i consultarile 
partilor interesate In reglementarea aspectelor de comert, de munca §1 de mediu §i sa 
Incurajeze Intreprinderile, organizatille societatii civile ?i cetafenii sa dezvolte §1 sa puna In 
aplicare practici care contribuie la Indeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabila; §i

(d)

sa promoveze consultarea §i participarea publicului la discutarea chestiunilor de dezvoltare 
durabila care rezulta din prezentui acord §i In dezvoltarea legislafiei politicilor relevante.

(e)
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ARTICOLUL 22.2 Incurajarea dezvolt3rii §! utilizarii de cStre intreprinderi a celor mai bune practici voluntare de 
responsabilitate socials a intreprinderilor, cum ar fi cele din OrientSrile OCDE pentru 
inireprinderile multinafionale, pentru a consolida coerenfa mtre obiectivele economice, sociale 

de mediu;

(b)

TransparenJS

Parfile subliniazS importanta asigurSrii transparentei ca un element necesar pentru a promova 
participarea publicului 5! pentru a face publice informajii tn contextui prezentului capitol, in 
conformitate cu dispozi)iile din prezentul capitol §i capitolul douSzeci §i 5apte (TranspareniS), 
precum §i de la articolul 23.6 (Informarea §i sensibilizarea publicului) §i articolul 24.7 (Informarea 
§i sensibilizarea publicului).

incurajarea inlegrarii considerajiilor de durabilitate in deciziile de consum privat §i public; §i(c)

promovarea dezvoltSrii, creSrii, menfinerii sau Tmbunataiirii obiectivelor §i standardelorde 
performanfS de mediu.

(d)

(3) Parfile recunosc importanta abordSrii aspectelor specifice de dezvoltare durabilS prin 
evaluarea potentialelor efecte economice, sociale §i de mediu ale acpunilor posibile, {inand seama 
de opiniile pSrtiior interesate. Prin urmare, fiecare parte se angajeazS s§ revizuiascS, sa monitorizeze 
?! sS evalueze impactul punerii in aplicare a prezentului acord asupra dezvoltSrii durabile pe 
teritoriui sSu, pentru a identifica orice nevoie de acjiune care ar putea apSrea in legatura cu 
prezentul acord. PSrjile pot efectua evaluSri comune. Astfel de evaluSri vor fi efectuate intr-o 
manierS care este adaptatS la practicile ?i condiliile fiecSrei pSrti, prin procesele participative 
respective ale pSrtilor, precum 51 procesele instituite Tn temeiul prezentului acord.

ARTICOLUL 22.3

Cooperarea §i promovarea schimburilor comerciale in sprijinul dezvoltarii durabile

(1) PSrfile recunosc valoarea cooperSrii intemationale tn vederea Tndeplinirii obiectivului referitor 
la dezvoltarea durabilS $i integrarea la nivel international de dezvoltare economics, socials §i de 
mediu §i protecfia initiative, actiuni §i mSsuri. Prin urmare, pSrtile convin sS discute ^i sS se 
consulte reciproc cu privire la chestiunile de dezvoltare durabiiS legate de comerl care sunt de 
interes comun.

(2) PSrtile declarS cS schimburile comerciale ar trebui sS promoveze dezvoltarea durabilS. In 
consecintS, fiecare parte se angajeazS sS promoveze fluxurile $i practicile comerciale §i economice 
care contribuie la cre§terea protectiei muncii decente §i a mediului, inclusiv prin:

(a) incurajarea dezvoltarii §1 utilizSrii sistemelor voluntare referitoare la productia durabilS de 
marfuri §i servicii, cum ar fi etichetarea ecologies ?! sistemele de comert echitabil;

■z-
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(4) ComitetuI pentru comert §i dezvoltare durabilS promoveazS transparenta 51 participarea 
publicului. in acest scop:

ARTICOLUL 22.4

Mecanisme institutionale
orice decizie sau raport a1 Comitetului pentru comerj §i dezvoltare durabiia trebuie s3 fie 
facule publice, cu excepfia cazului in care aceasta decide altfel;

(a)
0) Comilelui pentru corner^ dezvoltare durabiia, instituil in conformilate cu articolul 26.2 
alineatul (I) litera (g) (Comitete specializate), este alcStuit din reprezentanfi la nivel inalt ai p3rtilor 
responsabile pentru aspectele reglementate de prezentui capitol §i de capitolul douazeci $i trei 
(Comertul ?i munca) §i capitolul douazeci fi patru (Comertul §i mediul). ComitetuI pentru comerl ?i 
dezvoltare durabilS supravegheazd punerea in aplicare a capitolelor mentionate, inclusiv activitafi 
de cooperare §i revizuirea impactului prezentului acord asupra dezvoliarii durabile, |i abordeaza in 
mod integral orice chestiune de interes comun pentru parti in ceea ce prive§te interfaja dintre 
dezvoltarea economica, dezvoltarea sociaia §i protecfia mediului. In ceea ce prive§te capitolul 
douazeci §i trei (Comertul §i munca) §i capitolul douazeci §i patru (Comertul ?i mediul), ComitetuI 
pentru comert §i dezvoltare durabiia i§i poate indeplini sarcinile, de asemenea, prin sesiuni dedicate 
care includ participantii responsabili pentru orice aspect reglementat de capitolele respective.

(b) ComitetuI pentru comert §i dezvoltare durabiia prezinta date actualizate cu privire la orice 
aspect legal de prezentui capitol, inclusiv punerea sa in aplicare, Forumului societStii civile 
men(ionat la articolul 22.5. Orice punct de vedere sau aviz al Forumului societatii civile se 
prezinta partilor direct sau prin intermediul mecanismelor consultative men(ionate la articolul 
23.8 alineatul (3) (Mecanisme institutionale) §i articolul 24.13 (Mecanisme institutionale). 
ComitetuI pentru comert ?> dezvoltare durabilS prezinta un raport anual cu privire la 
monitorizarea comunicSrilor respective;

ComitetuI pentru comert ?> dezvoltare durabiia prezinta un raport anual cu privire la orice 
chestiune pe care o abordeaza in conformitate cu articolul 24.7 alineatul (3) (Informarea §i 
sensibilizarea publicului) sau articolul 23.8 alineatul (4) (Mecanisme institutionale).

(c)

(2) ComitetuI pentru comert §> dezvoltare durabiia se intrune^te in primul an de la intrarea in 
vigoare a prezentului acord §i, ulterior, ori de cate ori partile considera necesar. Punctele de contact 
prevazute la articolul 23.8 (Mecanisme institutionale) §i articolul 24,13 (Mecanisme institutionale) 
sunt responsabile pentru comunicarea intre parfi in ceea ce prive?te programarea 51 organizarea unor 
astfel de reuniuni sau sesiuni dedicate.

ARTICOLUL 22.5

Forumul societatii civile

(3) Fiecare reuniune ordinart sau sesiune dedicata a Comitetului pentru comert §i dezvoltare 
durabiia include o sesiune cu publicul, pentru a discuta aspecte legate de punerea in aplicare a 
capitolelor relevante, cu exceptia cazului in care parfilc decid altfel.

(1) Partile faciliteaza un Forum al societatii civile mixt, format din reprezentanti ai organizatiilor 
societatii civile stabilite pe teritoriile lor, inclusiv participanfi la mecanismele consultative 
menfionate la articolul 23.8 alineatul (3) (Mecanisme institutionale) §i articolul 24.13 (Mecanisme 
institutionale). pentru a purta un dialog cu privire la aspectele de dezvoltare durabiia ale prezenmlui 
acord.
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(2) Forumul societaiii civile se mtmne§te o data pe an, cu excep(ia cazurilor cSnd parfile convin 
altfel. Partile promoveaza o reprezentare echilibrata a intereselor relevante, inclusiv organizafii 
patronale independente reprezentative, sindicate, organiza|ii de munca §i ale intreprinderilor, 
grupuri de mediu, precum §i alte organizalii relevante ale societaiii civile, dupa caz. Partile pot 
facilita participarea, de asemenea, prin mijloace virtuale.

ARTICOLUL 23.2

Dreptul de reglementare §i nivelurile de protectie

Recunoscand dreptul fiecarei parii de a stabili prioritatile m materie de munca, de a stabili nivelurile 
sale de protectie a muncii §i de a adopta sau de a modifica legile §i politicile sale In consecinta intr- 
un mod compatibil cu angajamentele sale Internationale In domeniul muncii, inclusiv cele din 
prezentul capitol, fiecare parte Incearca sa se asigure ca aceste legi §i politic! prevad ?! Incurajeaza 
niveluri ridicate de protectie a muncii fi depune eforturi sa continue sa Imbunatateasca astfel de legi 
§i politici cu scopul de a oferi un nivel ridicat de protectie a muncii.

CAPITOLUL DOUAZECI $I TREI

COMERTUL §I MUNCA

ARTICOLUL 23.3ARTICOLUL 23.1

Standarde §i acorduri multilaterale In domeniul munciiContext fi obiective

(1) Fiecare parte se asigura ca legislafia ?i practicile sale In domeniul muncii reflecta $i ofera 
protectie pentru principiile §i drepturile fundamentale la locul de munca, care sunt enumerate mai 
jos. Partile se angajeaza sa respecte, sa promoveze §i sa realizeze aceste principii §i drepturi In 
conformitate cu obligatiile membriior Organizafiei Internationale a Muncii („OIM”) §i 
angajamentele asumate In cadml Declaratiei OIM privind principiile §i drepturile fundamentale la 
locul de munca §i anexa la aceasta din 1998 care au fost adoptate In cadrul cetei de a 86-a sesiuni a 
Conferintei Internationale a Muncii din 1998;

. (1) PSrtile recunosc valoarea cooperSrii ji a acordurilor intemationale in domeniul muncii ca 
raspuns al comunitapi intemationale la provocarile economice, sociale ji privind ocuparea forfei de 
muncd, precum §i la oportunitafile generate de globalizare. Acestea recunosc contributia pe care 
comertul international ar putea-o aduce pentru ocuparea deplina §i productiva a fortei de munca ?i 
munca decenta pentru toti §i se angajeaza sa se consulte §i sa coopereze, dupa caz, cu privire la 
aspectele privind ocuparea fortei de munca ?i munca legata de comert care sunt de interes reciproc.

(2) Afirmand valoarea unei mai mari coerente a politicilor in materie de munca decenta, care sa 
cuprinda standarde fundamentale de munca $i un nivel ridicat de protecfie a muncii, Impreuna cu 
aplicarea efecliva a acestora, partile recunosc rolul benefic pe care aceste domeniu 11 poate avea 
asupra eficientei economice, inovarii §i productivitaiii, inclusiv rezultatele la export. In acest 
context, partile recunosc, de asemenea, importanta dialogului social privind problemele de munca In 
randul lucratorilor ji al angajatorilor, precum ?i Tntre organizatiile acestora §i guveme ^i se 
angajeaza sa promoveze un astfel de dialog.

libertatea de asociere §i recunoa§terea efectiva a dreptului la negocieri colective;(a)

«
(b) eliminarea tuturor formelor de munca fortata sau obligatorie;

abolirea efectiva a muncii copiilor; ^i(c)

I
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(d) climinarea discriminSrii cu privirc la incadrarca tn muncA ocuparea fortei de muncfl. (4) Fiecarc parte !$i reafirmS angajamentui de a pune !n aplicare efcctiv 7n Icgislatia $i practicile 
sale pe intregul sAu teritoriu conventiile fundamcntale ale OIM, pc care Canada $t, respectiv, stateic 
membre ale Uniunii Europcnc Ic-au ratificat. PArtile depun eforturi continue $i susiinute tn vederea 
ratificfirii conven|ii]or fundamcntale ale OIM. tn cazul tn care nu au fAcui tncA acest lucru. PArtile 
fac schimb de informatii cu privirc la situatia lor $i progresele inregistrate tn ceea ce privc$tc 
ratincarca conventiilor fundamcntale $i prioritarc. precum ?i aaltorconventii OIM care sunt 
clasificate de OIM drept actualizate.

(2) Fiecarc parte sc asigurfi cA legislajia §i practicile sale tn domeniul muncii promoveazA 
urmAtoarele obiective inclusc pc Agenda OIM privind munca dcccntA ji tn conformitate cu 
Declara(ia OIM privind justitia socialA pentru o globalizarc cchiiabilA din 2008, adoptatA tn cadrul 
celci de a 97-a sesiuni a Conferintei Internationale a Muncii $i alte angajamenic intemationale:

sAnAtatea $i securitatea la locui de muncA. inclusiv prevenirea unui accident de muncA sau a 
unei boVi profesionale $i compensarca tn caz de astfcl de accident sau boalA;

(a)

ARTICOLUL 23.4
stabilirca unor standarde minime acceptabile de muncA pentru salariati, inclusiv persoanele 
cArora nu li se aplicA un contract colecliv; prccum $i

(b)
Mcntincrea nivelurilor de protecjic

(c) nediscriminarca tn ceea ce privc^te condi|iile de muncA, inclusiv pentru lucrAtorii migranfi. (I) PArtile recunosc cA este inoportunA tncurajarca comerpilui sau a investitiilor prin diminuarca 
sau reducerea nivelurilor de protec}ie prevAzute in standardele §i legislafia lortn domeniul muncii.

(3) !n conformitate cu alineatul (2) litcra (a), necare parte se asigurA cA legislatia ;i practicile sale 
tn domeniul muncii rcflectA ;i oferA protectie pentru conditii de muncA care respectA sAnAtatea $i 
siguronfa lucrAtorilor. inclusiv prin formularea unor politici care promoveazA principiile de bazA 
menite sA previnA accidentcle $i Icziunile care apar ca urmare a sau tn timpul activitA|ii profesionale 
;i care au ca scop dezvoltarea unei cuUuri preventive de securitate $i sAnAtaie tn care principiului de 
prevenire i se acordA cea mai marc prioritatc. Atunci cAnd pregAtejte $i pune in aplicare mAsuri care 
vizcazA protectia sAnAlA]ii $i securitAtii tn muncA, fiecarc parte ia tn considerare informatiilc 
^tiinlificc $i tchnice existente relevante $i standardele, orientArile sau recomandArile intemationale 
concxe, tn cazul tn care mAsurile ar putca afecta comerful sau investitiile dintre pArfi. PArtile 
recunosc cA, tn cazul unor pcricolc existente sau poten|iale sau al unor conditii care sunt 
susceptibilc tn mod rezonabil sA cauzcze un accident sau o boalA unei persoane fizice, o parte nu va 
utilize lipsa cenitudinii ^tiintifice dcpiinc ca motiv pentru a amAna mAsurile dc protec|ie eficiente 
din punct de vedere al costului.

(2) O parte nu renunfA sau nu derogA tn alt fel de la. sau se oferA sA renunte sau sA dcrogc de la, 
legislatia $i standardele sale tn domeniul muncii pentru a tneumja comertui sau stabilirca, 
achizitionarca. extindcrca sau mentinerea unei invesii|ii pe teritoriul sAu.

(3) O parte nu evitA, printr-o acliunc sau inactiune sustinulA sau recuremA, sA punA efcctiv in 
aplicare legislatia ;i standardele sale in domeniul muncii pentru a tneuraja comertui sau investitiile.
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(b) ofera partilor la procedure o posibilitate rezonabiia de a-ji susjine sau apara poziliile 
respective, inclusiv prin prezentarea de informatii sau probe, inainte de pronunfarea unei 
decizii finale;

ARTICOLUL 23.5

Procedurile de aplicare, procedurile administrative 
§i de revizuire a actelor administrative

(c) prevede c3 deciziile finale se emit in scris fi se motiveazi, dup3 caz, fi pe baza informatiilor 
sau dovezilor, cu privire la care parfilor la procedurS li s-a oferii posibilitatea de a fi audiate;(1) in conformitate cu articolul 23.4, fiecare parte promoveaza respectarea §i pune in aplicare 

efectiv legisla(ia sa in domeniul muncii, inclusiv prin:

(a) meniinerea unui sistem de inspectie a muncii, in conformitate cu angajamentele sale 
intemajionale menite sa asigure punerea in aplicare a dispoziliilor legale referitoare la 
condijiile de munca la protecjia lucratorilor, care sunt executorii de catre inspectorii de 
munca; $i

(d) ofera partilor la procedura administrativa o posibilitate de revizuire 51, daca acest lucru este 
justificat, de corectare a deciziilor administrative definitive intr-o perioada rezonabila de timp 
de catre un tribunal stabilit prin lege, cu garantii adecvate de independenia ?i impartialitate a 
tribunalului.

(b) asigurarea faptului ca sunt disponibile proceduri administrative §i judiciare pentru persoanele 
cu un interes recunoscut in mod legal intr-o anumita chestiune, care suslin ca este incalcat un 
drept in conformitate cu legislatia sa, pentru a permite 0 acfiune eficienta impotriva 
incaicarilor legislafiei in domeniul muncii, inclusiv masuri adecvate pentru incaicari ale 
legislatiei in cauza.

ARTICOLUL 23,6

Informarea §i sensibilizarea publicului

(1) In plus fa|a de obligatiile care ii revin in temeiul articolului 27.1 (Publicarea), fiecare parte 
incurajeaza dezbaterea publica cu §i intre actorii non-statali in ceea ce prive|te dezvoltarea $i 
definirea politicilor care pot conduce la adoptarea legislatiei §i standardelor in domeniul muncii de 
catre autoritatile sale publice. j

(2) Fiecare parte, in conformitate cu legislajia sa, se asigura ca procedura menfionata la alineatul 
(1) litera (b) nu este complicatain mod inutil sau prohibitiv de costisitoare, nu presupune termene 
nerezonabile sau intarzieri nejustificate, ofera masuri reparatorii, daca este cazul, §i este corecta §i 
echitabiia, inclusiv prin faptul ca:

(2) Fiecare parte promoveaza sensibilizarea publicului cu privire la legisla|ia §i standardele sale 
in domeniul muncii, precum §i aplicarea procedurilor de conformitate, inclusiv prin asigurarea 
disponibilitaiii informatiilor §i prin luarea de masuri pentru a spori cunoa^terea §i infelegerea in 
randul lucratorilor, al angajatorilor §i al reprezentantilor acestora. ■

(a) ofera un preaviz rezonabil paratilor atunci cand este initiata 0 procedura, inclusiv 0 descriere a 
naturii procedurii ji motivarea cererii;

I
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ARTICOLUL 23.7 (3) Par|ile pot incheia acorduri de cooperare cu OIM alte organizalii intemationale sau 
regionale competente pentru a beneficia de expertiza §i resursele acestora pentru realizarea 
obiectivelor prezentului capitol.ActivitSji de cooperare

(1) Partile se angajeaza sS coopereze pentni a promova obiectivele prezentului capitol prin acfiuni 
cum arfi: ARTICOLUL 23.8

(a) schimbul de infonnajii privind cele mai bune practici cu privire la chestiuni de inleres comun 
§i cu privire la evenimente, activitati §i initiative relevante;

Mecanisme institutionale

(1) Fiecare parte desemneazS un birou pentru a servi ca punct de contact cu cealaltS parte pentru 
punerea in aplicare a prezentului capitol, inclusiv in ceea ce privefte:(b) cooperarea in cadrul forurilor intemationale care se ocupS cu aspecte relevante pentru comert 

§i muncS, inclusiv, in special, OMC §i OIM;
(a) programe §i activitati de cooperare in conformitate cu articolu! 23.7;

(c) promovarea intemationala §i aplicarea efectiva a principiilor §i drepturilor fundamentale la 
locul de munca mentionate la articolul 23.3 alineatul (1) ?! in Agenda OIM privind munca 
decenta;

(b) primirea de observatii §i comunicari in conformitate cu articolul 23.9; §i

(c) informaliile care trebuie fumizate celeilalte parti, grupuriior de experfi §i publicului.
(d) dialogul fi schimbul de informapi cu privire la dispozipile in materie de munca in cadrul 

acordurilor lor comerciale respective, precum §i punerea in aplicare a acestora; (2) Fiecare parte informeaza cealalta parte, in scris, cu privire la punctul de contact mentionat la 
alineatul (1).

(e) explorarea colaborarii in cadrul inipativelor privind terti; §i

(3) Comitetul pentru comert 51 dezvoltare durabiia instituit in temeiul articolului 26.2 alineatul (1) 
litera (g) (Comitete specializate), prin intermediul unor reuniuni periodice sau sesiuni dedicate care 
includ participantii responsabili pentru aspectele reglementate de prezentul capitol:

(f) orice alta forma de cooperare considerata adecvata.

(2) partile vor lua in considerare orice opinii prezentate de reprezentantii lucratorilor, ai 
angajatorilor §i de organizatii ale societatii civile la identificarea domeniilor de cooperare ji in 
desfa$urarea activitafilor de cooperare.

(a) supravegheaza punerea in aplicare a prezentului capitol $i examineaza progresele realizate in 
cadrul acestuia, inclusiv tunctionarea $i eficacitatea sa; $i
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(2) In timpul consultarilor, fiecare parte pune la dispozitia celeilalte pSrti informajii suFiciente pe 
care le define, pentru a permite o examinare completS a chestiunilor evidenfiate, sub rezerva 
legislafiei sale privind informafiile cu caracter personal ?i informafiile comerciale confidenfiale.

(b) discutS orice altfl chestiune in domeniul de aplicare a prezentului capitol.

(4) Fiecare parte convoacS un grup nou sau consults gnipurile sale consultative interne pentru 
munca sau dezvoltare durabili pentru a solicita puncte de vedere ?i recomandari privind aspecte 
legate de prezentul capitol. Astfel de grupuri cuprind organizafii independente reprezentative ale 
societafii civile, pe baza unei reprezeniari echilibrate a organizafiilor patronale, sindicale 
comerciale, precum §i a alter factori relevanfi, dupa caz. Acestea pot prezenta opinii §i pot face 
recomandari cu privire la orice aspect legat de prezentul capitol, din proprie inifiativa.

(3) Daca este cazul §i daca ambele parfi t§i dau acordul, parfile solicita informafiile sau opiniile 
oricarei persoane, organizafii sau organism, inclusiv OIM, care pot contribui la examinarea 
chestiunii in discufie.

(4) Daca una dintre parfi considera ca respectiva chestiune necesita mai multe discufii, partea 
poate solicita intrunirea Comitetului pentru comerf ?i dezvoltare durabiia pentru analizarea 
chestiunii, prin transmiterea unei cereri scrise punctului de contact al celeilalte parfi. Comitetul 
pentru comerf §i dezvoltare durabiia se intrune^te in scurt timp §i depune eforturi sa solufioneze 
chestiunea. Daca este cazul, acesta solicita aportul grupurilor consultative interne pentru munca sau 
dezvoltare durabiia ale parfilor, prin intermediul mecanismelor consultative prevazute la 
articolul 23.8.

(5) Fiecare parte este dispusa sa primeasca ?i acorda atenfia cuvenita observafiilor venite din 
partea publicului cu privire la aspecte legate de prezentul capitol, inclusiv comunicari privind 
problemele de aplicare. Fiecare parte informeaza grupurile sale consultative interne pentru munca 
sau dezvoltare durabiia despre astfel de comunicari.

(6) Parfile fin seama de activitafile OIM pentru a promova o cooperate mai strSnsa ji o mai mare 
coerenfa intre activitatea parfilor ji activiiatea OIM.

(5) Fiecare parte pune la dispozifia publicului orice solufie sau decizie cu privire la o chestiune 
discutata in temeiul prezentului articol.

ARTICOLUL 23.9

ARTICOLUL 23.10Consultari

(1) 0 parte poate solicita consultari cu cealalta parte cu privire la orice chestiune referitoare la
prezentul capitol, prin transmiterea unei cereri scrise catre punctui de contact al celeilalte parfi. 
Partea prezinta chestiunea in mod clar m cererea sa, identificand intrebarile in cauza ?i ofera un 
scurt rezumat al oricaror cereri in temeiul prezentului capitol. Consultarile trebuie sa inceapa in 
scurt timp de la transmiterea unei cereri de consultare de catre una dintre parfi.

Grupul de experfi

(1) Pentru orice chestiune care nu este solufionata in mod satisfacator prin consultari in 
conformitate cu articolul 23.9, o parte poate. in termen de 90 de zile de la primirea unei cereri de 
consultari in temeiul articolului 23.9 alineatul (1), sa solicite intrunirea unui grup de experfi pentru a 
examina chestiunea respectiva, prin trimiterea unei cereri scrise la punctui de contact al celeilalte 
parfi.

I
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(2) Sub rezerva dispozijiilor prezentului capitol, partite aplicS regulamentul de procedurS §i codul 
de conduita prev§zute in anexele 29-A §i 29-B, cu exceptia cazului in care pSrtile decid altfel.

(7) Experlii propu§i ca membri ai grupului trebuie sS definS cunojtinie de specialitate sau 
expertizS in dreptui muncii, in alte aspecte abordate in prezentul capitol sau in solutionarea litigiilor 
care decurg din acordurile intemaiionale. Ace§tia trebuie sa fie independenti. i?i exercita functia in 
nume propriu ?i nu accepta instructiuni din partea unei organizatii sau a unui guvem cu privire la 
chestiunea in cauza. Ace?tia nu trebuie sa fie afiliafi cu guvemul niciuneia dintre parti §i trebuie sa 
respecte codul de conduita mentionat la alineatui (2).

(3) Grupul de expert! este compus din trei membri.

(4) Partile se consulta in vederea ajungerii la un acord privind componenta grupului de experti in 
termen de 10 zile lucratoare de la primirea de catre partea solicitata a cererii de instituire a unui 
grup de experti. Se acorda atentia cuvenita pentru a se asigura ca membrii propuji indeplinesc 
cerintele prevazute la alineatui (7) §i dispun de competentele corespunzatoare pentru chestiunea 
respectiva.

(8) Cu exceptia cazului in care parfile decid altfel, in termen de cinci zile lucratoare de la data 
selectarii membrilor, grupul de expert! are drepi mandat:

„sa examineze, avand in vedere dispozifiile relevante din capitolul doudzeci fi trei (Comerful fi 
munca). chestiunea menfionatd in cererea de instituire a grupului de experfi fi sd prezinte un 
raport, in conformitate cu articolul 23.10 (Grupul de experfi) din capitolul doudzeci ft trei 
(Comerful munca), care formuleazd recomanddri pentru solufionarea chestiunii."

(5) !n cazul in care partile nu reu^esc sa decida cu privire la componenta grupului de experti in 
perioada de timp specificata la alineatui (4), procedura de selectie prevazuta la articolul 29.7 
alineatele (3H7) (Componenta comisiei de arbitraj) se aplica in ceea ce privefte lista stabilita la 
alineatui (6).

(9) !n ceea ce prive5te aspectele legate de acordurile multilaterale prevazute la articolul 23.3, 
grupul de experti ar trebui sa solicite informatii de la OIM, inclusiv orice orientate interpretativa 
pertinenta disponibiia, concluzii sau decizii adoptate de OIM^'.

(6) ComitetuI pentru comert §i dezvoltare durabila, la prima sa reuniune dupa intrarea in vigoare a 
prezentului acord, alcatuie§te o lista cu cel pufin noua persoane alese pentru obiectivitate, 
credibilitaie ?! discemam§nt, care sunt dispuse §i capabile sa actioneze in calitate de membri.
Fiecare parte nume?te cel putin trei persoane pe lista pentru a servi ca membri. De asemenea, partile 
numesc ce! putin trei persoane care nu sunt resortisanti ai niciuneia dintre parti ?! care sunt dispuse 
fi capabile a servi ca pre^dinte al unui grup de experfi. ComitetuI pentru comert ?> dezvoltare 
durabila asigura mentinerea permanenta a listei la acest nivel.

(10) Grupul poate solicita^i primi observatii scrise sau orice alte informatii de la persoane care 
detin informatii relevante sau cuno§tinte specializate.

Partile aplica aceasta dispozitie in conformitate cu articolul 42 din Regulamentul de^prO^^^ 
pentru arbitraj prevazut in anexa 29-A.
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(13) In cazul fn care par^ile ajung la o solu|ie de comun acord la chestiunea fn cauza dupa 
constituirea unui grup de expert!, acestea notifica solatia Comitetului pentru comerf §i dezvoltare 
durabila §i grupului de expert!. Dupa nodficarea respcctiva, procedura grupului se incheie.

(11) Grupul de expert! em!te partilorun raport !ntennediar §i un raport final cuprinzand 
constatarile de fapt, hotararile sale, incluslv daca partea solicitata ?i-a indeplinlt obligatille care li 
revin In lemeiul prezentului capitol ratiunea din spatele oricaror constatari, hotarari §i 
recomandari pe care le formuleaza. Grupul de expert! emite partilor raporiul intermediar in termen 
de 120 de zile de la data la care este selectat ultimul membru al acestuia sau astfel cum s-a decis de 
catre parti. Partile pot prezenta observafli grupului de expert! cu privire la raportul intermediar in 
termen de 45 de zile de la prezentarea acestuia. Dupa examinarea observatiilor, grupul de expert! 
poate sa i§i reexamineze raportul sau sa efectueze orice examinare supHmenlara pe care o considera 
adecvata. Grupul de expert! emite raportul final parfilor in termen de 60 de zile de la prezentarea 
raportuiu! intermediar. Partile pun raportul final la dispozitia publicului in termen de 30 de zile de la 
prezentarea acestuia.

ARTICOLUL 23.11

Solutionarea litigiilor

(1) Pentru orice litigiu care decurge din prezentul capitol, partile pot recurge numai la regulile §i 
procedurile prevazute in prezentul capitol.

(12) in cazul in care raportul final al grupului de expert! stabile§te ca o parte nu §i-a indeplinit 
obligatiile prevazute la prezentul capitol, partile se angajeaza in discutii §i depun efoituri, in termen 
de Irei luni de la prezentarea raportului final, sa identifice masurile adecvate sau, dupa caz, sa 
decida cu privire la un plan de actiune reciproc satisfacator. In cadrul unor astfel de discutii, partile 
iau in considerare raportul final. Partea solicitata informeaza in timp util grupurile sale consultative 
in materie de munca sau de dezvoltare durabiia §i partea solicitanta cu privire la decizie sa cu 
privire la orice actiuni sau masuri care urmeaza sa fie puse in aplicare. In plus, partea solicitanta 
informeaza in timp util grupurile sale consultative in materie de munca sau de dezvoltare durabiia §i 
partea solicitata cu privire la orice actiuni sau masuri pe care aceasta poate decide sa le ia, ca 
urmare a raportului final, pentru a incuraja solutionarea chestiunii in concordanta cu prezentul 
acord. Comitetul pentru comert §i dezvoltare durabiia monitorizeaza respeciarea raportului final §i a 
recomandarilor grupului de expert!. Grupurile consultative ale partilor in materie de munca sau de 
dezvoltare durabiia §i Forumul societatii civile pot prezenta observa(ii in acest sens Comitetului 
pentru comert ?' dezvoltare durabiia.

(2) Partile depun toate eforturile pentru a ajunge la o solufionare reciproc avantajoasa a litigiului. 
in orice moment, parfile pot recurge la bunele oficii, conciliere sau mediere pentru solutionarea 
litigiului.

(3) Partile Tnteleg ca obligatiile incluse in prezentul capitol sunt obligatorii §i executorii prin 
procedurile de solutionare a litigiilor prevazute la articolul 23.10. In acest context, partile discuta, in 
cadrul reuniunilor Comitetului pentru comert 5' dezvoltare durabiia, eficienta punerii in aplicare a 
capitolului, evolutia politicilor fiecarei parti, evolutiile din acordurile intemationale, precum §i 
punctele de vedere prezentate de partile interesate, precum §i posibile revizuiri ale procedurilor de 
solutionare a litigiilor prevazute la articolul 23.10.

(4) In cazul unui dezacord in lemeiul alineatului (3), o parte poate solicita consultari in 
conformitate cu procedurile slabilite la articolul 23.9, pentru revizuirea dispozitiilor privind 
solutionarea litigiilor prevazute la articolul 23.10, cu scopul de a ajunge la o solute de comun acord 
pentru chestiunea in cauza.
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(c) conservarea §i protejarea florei sau faunei sSlbatice, inclusiv a speciilor pe cale de disparijie §i 
a habitatelor acestora, precum §i zonele protejate,

(5) Comitetul pentru comer{ §i dezvoltare durabilS poate recomanda Comitetului mixt CETA 
modificari ale dispozijiilor relevante din prezentul capitol, in conformitate cu procedurile de 
modificare prevSzute la articolul 30.2 (Modificari).

dar nu include o misura a unei pirti legata exclusiv de sanatatea siguranfa lucratorilor, care face 
obiectul capitolului douazeci §i trei (Comerful §i munca) sau o masura a unei parfi al carei scop este 
de a gestiona subzistenfa sau recoltarea autohtona de resurse naturale.CAPITOLUL DOUAZECI §I PATRU

COMERTUL MEDIUL
ARTICOLUL 24.2

Context §i obiecliveARTICOLUL 24.1

Parfile recunosc ca mediul este un pilon fundamental al dezvoltarii durabile, precum ?i contribufia 
pe care comerful ar putea-o aduce la dezvoltarea durabiia. Parfile subliniazH faptul ca o cooperate 
consolidata pentru a proteja 51 a conserva mediul aduce beneficii care:

Definifie

In sensul prezentului capitol:

dreptui mediului tnseamna legislafia, inclusiv 0 dispozifie legaia sau de reglementare sau alte 
masuri cu caracter juridic obligatoriu ale unei parfi, care are ca scop protecfia mediului, inclusiv 
prevenirea unui pericol pentru viafa sau sanatatea umana deteirninat de impactui asupra mediului, 
cum ar fi cele care vizeaza:

(a) promoveaza dezvoltarea durabiia;

(b) consolideaza guvemanfa de mediu a parfilor;
: 11

(c) se bazeaza pe acordurile intemafionale de mediu la care sunt parte; §i
(a) prevenirea, reducerea sau controlul degajarii, deversarii sau emisiilor de poluanfi sau 

contaminanfi de mediu, (d) completeaza obiectivele prezentului acord.

(b) gestionarea substanfelor chimice ^i a dejeurilor sau difuzarea informafiilor legate de acestea.
sau
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(3) Parjile se angajeaza sa consulte 51 sa coopereze, dupa caz, cu privire la aspectele de mediu de 
interes comun legate de acordurile multilaterale in domeniul mediului, in special chestiuni legate de 
comerj. Acest angajament include schimbul de informatii privind:

ARTICOLUL 24.3

Dreptul de reglementare §i nivelurile de protectie

Parfile recunosc dreptul fiecarei parji de a-§i stabili priorita|ile de mediu, de a-^i stabili nivelurile de 
protectie a mediului ?i de a adopta sau a modifica legile politicile sale in consecin^a §i in mod 
coerent cu acordurile multilaterale de mediu la care este parte §i cu prezentul acord. Fiecare parte 
urmSie^te s5 se asigure cS astfei de legi ^i politic! prevSd §i incurajeaza niveluri ridicate de protecjie 
a mediului §i depune eforturi pentm a continua sS imbunatateascS astfei de legi §i politic! ?i nivelul 
de protecjie care sta la baza acestora.

(a) punerea in aplicare a acordurilor multilaterale in domeniul mediului la care 0 parte este parte;

(b) negocierile in curs privind noi acorduri multilaterale in domeniul mediului; §i

(c) punctele de vedere respective ale fiecarei parji cu privire la participarea la acorduri 
multilaterale suplimentare in domeniul mediului.

(4) Partile recunosc dreptul de a utiliza articolul 28.3 (Exceplii generale) In ceea ce prive^te 
masurile de mediu, inclusiv cele luate in conformitate cu acordurile multilaterale in domeniul 
mediului la care sunt parti.

ARTICOLUL 24,4

Acorduri multilaterale in domeniul mediului

(1) • Partile recunosc valoarea guvemantei §i a acordurilor Internationale in domeniul mediului ca 
raspuns al comunitaiii intemalionale la problemele de mediu giobale sau regionale subliniaza 
necesitatea imbunatatirii suslinerii reciproce intre politicile, normele ?i masurile in materie de 
comert §i de mediu.

ARTICOLUL 24,5

Mentinerea nivelurilor de protectie

(1) Partile recunosc ca este inoportuna incurajarea comerfului sau a investitiilor prin diminuarea 
sau reducerea nivelurilor de protectie prevazute in legislafia lor in domeniul mediului.(2) Fiecare parte i§i reafirma angajamentul de a pune in aplicare in mod efectiv in legislatia §i 

practicile sale, pe intregul sau teritoriu, acordurile multilaterale in domeniul mediului la care este 
parte. (2) O parte nu renunfS sau derogS in altfel de la, sau se oferS sS renunte sau s§ deroge de la, 

legislatia sa in domeniul mediului, pentm a incuraja comertul sau stabilirea, achizilionarea, 
extinderea sau mentinerea unei investifi! pe teritoriul sSu.
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(3) O parte nu evita, printr-o ac{iune sau inactiune susiinutJ sau recurenta, sa puna efectiv in 
aplicare legislafia in domeniul mediului, pentru a incuraja comeitul sau investiliile.

(b) oferS partilor la procedura o posibilitate rezonabilS de a-?i sustine sau apSra pozitiile 
respective, inclusiv prin prezentarea de informatii sau probe, inainte de pronuntarea unei 
decizii finale;

ARTICOLUL 24.6 prevede ca deciziile finale se emit in sens 51 se motlveazS, dupS caz, §i pe baza informatiilor 
sau dovezilor, cu privire la care pariilor la procedura 11 s-a oferit posibilitatea de a fi audiate;

(c)

Accesul la cai de atac §i garantii procedurale

In conformitate cu obligatiile prevazute la articolul 24.5:(1) (d) ofera parfilor la procedura administrativa 0 posibilitate de revizuire ^i, daca acest lucru este 
justificat, de corectare a deciziilor administrative definitive intr-o perioada rezonabila de timp 
de catre un tribunal stabilit prin lege, cu garantii adeevate de independenta §i impartialitate a 
tribunalului.

(a) fiecare parte, in conformitate cu dreptul sau intern, se asigura ca autorilalile sale competente 
sa aplice legislatia in domeniul mediului acorda atenfia cuvenita presupuselor incaicari ale 
legislatiei respective aduse in atenfia sa de catre orice persoana interesata rezidenta sau 
stabilita pe teritoriul sau; §i

ARTICOLUL 24,7
(b) fiecare parte se asigura ca sunt disponibile proceduri administrative sau judiciare pentru 

persoanele cu un interes recunoscut in mod legal intr-o anumita chestiune sau care sus|in ca 
este incaicat un drept prevazut de legislajia sa, pentru a permite 0 actiune eficienta impotriva 
incaicarii legislatiei in domeniul mediului, inclusiv cai de atac adeevate pentru incaicarile 
legislatiei respective.

Informarea 5i sensibilizarea publicului

In plus fafa de articolul 27.1 (Publicarea), fiecare parte incurajeaza dezbaterea publica cu $i 
intre aclorii non-statali in ceea ce prive§te dezvoltarea §i definirea politicilor care pot conduce la 
adoptarea legislatiei in domeniul mediului de catre autoritatile publice.

(1)

(2) Fiecare parte, in conformitate cu dreptul sau intern, se asigura ca procedura menfionata la 
alineatul (1) litera (b) nu este complicatain mod inutil sau nu este prohibitiv de costisitoare, nu 
presupune termene nerezonabile sau intarzieri nejustificate, ofera masuri reparatorii, daca este 
cazul, §i este corecta §i echitabila, inclusiv prin faptul ca:

(2) Fiecare parte promoveaza sensibilizarea publicului cu privire la legislatia sa in domeniul 
mediului, precum fi procedurile de executare fi de conformitate, prin asigurarea disponibilitatii 
informatiilor pentru partile interesate.

(a) ofera un preaviz rezonabil parStilor atunci cand este inifiata 0 procedura, inclusiv 0 descriere a 
naturii procedurii fi motivarea cererii;
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(2) Par{ile, tn conformitate cu obligatiile lor intemationale, acorda o atenjie deosebitS facilitarii 
eliminarii obstacolelor din calea comertului sau investi{iilor in produse §i servicii de interes special 
pentru atenuarea schimbarilor climatice in special, din calea a comerpilui sau invesUliilor in 
produse de energie regenerabiia §i servicii conexe.

(3) Fiecare parte este dispusa sa primeasca §i acorda aten{ia cuvenita observa|iilor venite din • 
partea publicului cu privire la aspecie legate de prezentui capitol, inclusiv comunicari privind 
problemele de aplicare. Fiecare parte i§i informeaza organiza(iiIe societajii civile respective cu 
privire la astfel de comunicari prin intermediul mecanismelor consultative mentionate la articolul 
24.13 alineatul (5),

ARTICOLUL 24.10

ARTICOLUL 24.8
Comerful cu produse foresliere

Informalii jtiinjifice §i tehnice
(I) Parjile recunosc importanta conservarii §i gestionarii durabile a padurilor pentru asigurarea 
funcfiilor de mediu §i a oportunitaiilor economice §i sociaie pentru generafiile prezente fi viitoare, 
precum §i a accesului pe piata pentru produsele forestiere recoltate in conformitate cu legislajia jarii 
de recoliare $i din paduri gestionate durabit.

(1) Atunci cand pregate^te ji pune in aplicare masuri care vizeaza protectia mediului care ar putea 
afecta comerpil sau investi^iile dintre parti, fiecare parte ia in considerate informatiile ^tiinfifice §i 
tehnice relevante §i standardele intemafionale, orientarile sau recomandarile aferente.

(2) In acest scop §i intr-un mod compatibil cu obligatiile lor intemafionale, partile se angajeaza:(2) Parfile recunosc ca, in cazul in care exista amenintari de prejudiciu grav sau ireversibil, lipsa 
certitudinii ftiintifice depline nu trebuie folosita ca motiv pentru amanarea unor masuri de prevenire 
a degradarii mediului. eficiente din punct de vedere al costului. sa incurajeze comertul cu produse forestiere din paduri gestionate in mod durabil §i recoltate 

in conformitate cu legislatia tarii de recoltare;
(a)

(b) sa faca schimb de informatii §i, daca este cazul, sa coopereze cu privire la initiative care 
promoveaza gestionarea durabiia a padurilor, inclusiv initiative care vizeaza combaterea 
exploatarii forestiere ilegale §i a comertului aferent;

ARTICOLUL 24.9

Comerful care favorizeaza protectia mediului

(1) partile sunt hotarate sa depuna eforturi pentru a facilita §i a promova comertul ^i investitiile in 
produse $i servicii de mediu, inclusiv prin abordarea reducerii barierelor netarifare aferente acestor 
produse §i servicii.

(c) sa promoveze utilizarea eficienta a Convenfiei privind comertul international cu specii 
sdlbatice de fauna fi fiord pe cale de disparilie, incheiata la Washington la 3 martie 1973, in 
ceea ce prive§te speciile de lemn considerate cu rise; §i
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(d) s4 coopereze, dacS este cazul, in cadrul forurilor Internationale care se ocupa de conservarea 
§i geslionarea durabilS a padurilor.

(b) sa adopte sau sa menjina masuri §i sa coopereze pentni a combate pescuitul ilegal, nedeclarat 
nereglementat („INN”), inclusiv, daca este cazul, schimbul de informatii cu privire la 

activitatile de pescuit INN in apele lor §i punerea in aplicare a politicilor masurilor pentru a 
exclude produsele INN din fluxurile comerciale §i operajiunile piscicole;(3) Parjile discuta subiectele mentionate la alineatul (2), in cadrul Comitetului pentni comerj fi 

dezvoltare durabila sau in cadrul dialogului bilateral privind produsele forestiere men{ionat la 
capitolul douazeci ?i cinci.(Dialogurile bilaterale §i cooperarea), in conformiiate cu domeniile lor de 
competenta.

sa coopereze cu §i, dupa caz, in cadrul organizaiiilor regionale de gestionare a pescuitului in 
care partile sunt membri, observatori sau parji necontractante cooperante, cu scopul de a 
realiza o buna guvemanta, Inclusiv prin sustinerea decizlilor bazate pe §tiinta §1 pentni 
respectarea acestor decizii in respectivele organizatii; §i

(c)

ARTICOLUL 24.11
(d) sa promoveze dezvoltarea unei industrii de acvacultura caracterizata de simt de raspundere 

fata de mediu §1 competltiva din punct de vedere economic.Comertut cu produse pescare§ti §i de acvacultura

(1) Partile recunosc importanta conservarii §i gestionarii durabile ^i responsabile a pescuitului §i 
acvaculturii ^i contributia acestora la fumizarea de oportunitati de mediu, economice §i sociaie 
pentru generatiile prezente ?i viitoare.

ARTICOLUL 24.12

Cooperarea privind aspecte de mediu
(2) In acest scop §i intr-un mod compatibil cu obligaliile lor intemationale, partile se angajeaza:

(1) Partile recunosc ca o cooperate consolidata este un element important pentni a avansa 
obiectivele prezentului capitol ?i se angajeaza sa coopereze pe aspecte de mediu legate de comeri 
care sunt de interes comun, in domenii cum ar fi:

(a) sa adopte sau sa mentina masuri eficiente de monitorizare, control ?i supraveghere, cum ar fi 
programe de observare, scheme de monitorizare a navelor, controlul la transbordare, 
inspectiile pe mare, controlul statului de port ?! sanctiunile asociate, care vizeaza conservarea 
stocurilor de pe^te ?i prevenirea pescuitului excesiv; (a) impactul potential al prezentului acord asupra mediului §i modalitatile de a spori, a preveni 

sau a atenua un astfel de impact, linand seama de orice evaluate a impactului efectuata de 
catre parti;
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(i) 0 mai bunS tnlelegere a efectelor activitatii economice §i ale forfelor piefei asupra mediului; §i(b) aciivitatea in cadml forurilor intemationale care se ocupS cu chestiuni relevante atSt pentru 
politiciie comerciale, cat §i de mediu, inclusiv in special OMC, OCDE, Programul 
Organizajiei Najiunilor Unite pentru Mediu §i acordurile de mediu multilaterale; (j) schimbul de opinii privind relafia dintre acordurile de mediu multilaterale §i normele 

comerciale intemationale;
(c) dimensiunea ecologies a responsabilitStii sociale ji a rSspunderii intreprinderilor, inclusiv 

punerea in aplicare §i monitorizarea orientSrilor recunoscute pe plan international; (2) Cooperarea in temeiul alineatului (1) are loc prin actiuni ?! insirumente care pot include 
schimburi tehnice, schimburi de informatii §i de cele mai bune practici, proiecte de cercetare. studii, 
rapoarte, conferinte §i ateliere.(d) impactul comercial al reglementSrilor §i standardeior de mediu, precum fi impactul asupra 

mediului al normelor privind comerful §i investitiile, inclusiv cu privire la dezvoltarea 
reglementarilor §i poliiicii de mediu; (3) PSrtile iau in considerare punctele de vedere sau contributiile parfilor interesate §i ale 

publicului pentru definirea §i punerea in aplicare a activitStilor lor de cooperare |i pot implica astfel 
de pSrti interesate in continuare in astfel de activitSti, dupS caz.(e) aspectele legate de comert ale regimului international actual §i viitor privind schimbSrile 

climatice, precum ?i politiciie climatice interne §i programele legate de atenuare §i adaptare, 
inclusiv aspecte legate de pietele de carbon, modalitSti de a aborda efectele negative ale 
comertului asupra climei, precum ^i mijloacele de promovare a eficientei energetice $i 
dezvoltarea §i implementarea unor tehnologii cu emisii reduse de carbon §i a altor tehnologii 
ecologice;

ARTICOLUL 24.13

Mecanisme instituiionale

(f) comertul §i investitiile in produse §i servicii de mediu, inclusiv tehnologii ji practici de mediu 
|i ecologice; energie din surse regenerabile; eficienfa energetics; ?i utilizarea, conservarea §i 
tratarea apei;

(1) Fiecare parte desemneazS un birou pentm a servi capunct de contact cu cealaltS parte pentru 
punerea in aplicare a prezentului capitol, inclusiv in ceea ce prive§te:

(a) programe ?! activitSfi de cooperare in conformitate cu articolul 24.12;

(g) cooperarea privind aspectele legate de comert ale conservSrii §i utilizSrii durabile a diversitStii 
biologice; (b) primirea de observatii §i comunieSri in conformitate cu articolul 24.7 alineatul (3); §i

(c) informatiile care trebuie fumizate celeilalte pSrti, grupului de experti fi publicului.(h) promovarea gestionSrii ciciului de viatS a produselor, inclusiv contabilizarea dioxidului de 
carbon §i gestionarea la sfar§itul duratei de viatS, extinderea responsabilitStii producStorului, 
reciclarea f i reducerea dejeurilor, precum §i alte cele mai bune practici;
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(2) Fiecare parte informeaza cealalta parte, in sens, cu privire la punctul do contact mentionat la 
alineatul (I),

ARTICOLUL 24.14

Consultari
(3) ComitetuI pentni comeit §i dezvoltare durabiia instituit in temeiul articolului 26.2 alineatul (1) 
litera (g) (Comitete specializate), prin intermediul unor reuniuni periodice sau sesiuni dedicate care 
includ participantii responsabili pentru aspectele reglementate de prezentul capitol:

(1) O parte poate solicita consultari cu cealalta parte cu privire la orice chestiune referitoare la 
prezentul capitol, prin transmiterea unei cereri scrise catre punctul de contact al celeilalte parti. 
Partea prezinta chestiune in mod clar in ccrere, identifies intrebSrile in cauza oferS un scurt 
rezumat al tuturor cerintelor in temeiul prezentului capitol. ConsultSrile trebuie sS inceapS in scurt 
timp de la transmiterea unei cereri de consultare de cStre una dintre pSrti-

(a) supravegheazS punerea in aplicare a prezentului capitol ?i examineazS progresele lealizate in 
conformitate cu acesta;

(2) in timpul consultSrilor, fiecare parte pune la dispozitia celeilalte pSrti informatiile suficiente 
pe care le detine, pentru a permite o examinare completS a chestiunilor prezentate, sub rezerva 
legislatiei sale in privind protectia informatiilor confidentiale sau pentru care exists drept de 
proprietate.

(b) discutS chestiuni de interes comun; |i

(c) DiscutS orice altS chestiune din domeniul de aplicare a prezentului capitol, dupS cum decid 
pSrtile de comun acord.

(4) PSrtile tin seama de activitStile organizatiilor sau organismelor multilaterale de mediu 
relevante, pentru a promova o cooperare mai stransS 51 o mai mare coerenfS intre activitatea pSitilor 
§i activitatea organizatiilor sau organismelor respective.

(3) DacS este cazul §i ambele pSrfi convin astfel, pSrtile solicits informatiile sau opiniile din 
partea oricarei persoane, organizafii sau a orieSrui organism, inclusiv organizafia sau organismul 
international relevant, care ar pulea contribui la examinarea chestiunii in discutie.

(5) Fiecare parte face uz de mecanismele consultative existente sau stabile§te mecanisme noi, 
cum ar fi grupurile consultative interne, pentru a solicita puncte de vedere §i recomandSri privind 
aspecte legale de prezentul capitol. Astfel de mecanisme consultative cuprind organizatii 
independente reprezentative ale societStii civile, pe baza unei reprezentSri echilibrate a grupurilor 
de mediu, a inireprinderilor, precum §i a alior pSrti interesate relevante, dupS caz. Prin astfel de 
mecanisme consultative, pSrtile interesate pot prezenta puncte de vedere ?i pot formula recomandSri 
cu privire la orice aspect legat de prezentul capitol, din proprie initiativS.

(4) DacS una dintre pSrti considers c5 respectiva chestiune necesitS mai multe discutii, partea 
poate solicita Tntrunirea Comiletului pentru comert 51 dezvoltare durabilS pentru analizarea 
chestiunii, prin transmiterea unei cereri scrise punctului de contact al celeilalte parti. ComitetuI 
pentru comert ?> dezvoltare durabilS se intrune^te in scurt limp §i depune eforturi sS solutioneze 
chestiunea. DacS este cazul, acesta solicits aportul organizatiilor societStii civile a pSrtilor prin 
intermediul mecanismelor consultative mentionate la articolul 24.13 alineatul (5).
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(6) Comitetul pentru comert §i dezvoltare durabilS, la prima sa reuniune dup5 intrarea m vigoare a 
prezentului acord, stabile§le o lista cu cel putin noua persoane alese pentm obiectivitale, 
credibilitate ?! discem3mant, care sunt dispuse §i capabile sa acfioneze in calitate de membri.
Fiecare parte numeric cel pujin trei persoane pe lista pentru a servi ca membri. De asemenea, partile 
numesc cel pujin trei persoane care nu sunt resortisanji ai niciuneia dinlre parji §i care sunt dispuse 

capabile a servi ca pre?edinte al unui grup de experji. Comitetul pentru comerj ?! dezvoltare 
durabiia asigura menjinerea permanenta a listei la acest nivel.

(5) Fiecare parte pune la dispozijia publicului orice solujie sau decizie cu privire la o chestiune 
discutata in temeiul prezentului articol.

ARTICOLUL 24.15

Grupul de experji

(7) Experjii propu§i tn calitate de membri trebuie sa aib§ cuno^tinje de specialitate sau expertiza 
in dreptul mediului, aspectele abordate tn prezentul capitol sau tn solujionarea litigiilor care decurg 
din acordurile intemationale. Ace^tia trebuie sa fie independenji, t§i exerciia functia tn nume 
propriu §i nu accepta instrucjiuni din partea unei organizajii sau a unui guvem cu privire la 
chestiunea tn cauza. Acejtia nu trebuie sa fie afiliaii cu guvemele niciuneia dintre parji §i trebuie sa 
respecte codul de conduita meniionat la alineatui (2).

(1) Pentru orice chestiune care nu este solujionata tn mod satisfacator prin consultari in 
conformitate cu articolul 24.14, o parte poate, dupa 90 de zile de la primirea cererii de consultari in 
temeiul anicolului 24.14 alineatui (1), sa solicite intrunirea unui grup de experji pentru aexamina 
chestiunea in cauza, trimijand o solicilare scrisa la punctul de contact al celeilalte parji.

(2) Sub rezerva dispozlfiilor prezentului capitol, parjile aplica regulamentui de proceduri §i codul 
de conduita prevazute in anexele 29-A $i 29-B, cu excepjia cazului tn care parjile decid altfel.

(8) Cu exceptia cazului in care parjile decid altfel, in termen de cinci zile lucratoare de la data 
selectarii membrilor grupul de experji are drept mandat:(3) Grupul de experji este compus din trei membri.

„sa examineze, avdnd in vedere dispozifiile relevante din capitolul douazeci fipatru (Comer/ul si 
medial), aspectul menfionai in cererea de instituire a grupului de experfi fi s5 prezinte an raport in 
conformitate cu articolul 24.15 (Grupul de experfi) din capitolul douazeci ft patru (Comerful si 
medial), care formuleazd recomanddripentru solufionarea chestiunii in cauzd".

(4) partile se consulta in vederea ajungerii la un acord privind componenia grupului de experji in 
termen de 10 zile lucratoare de la primirea de catre partea solicitata a unei cereri pentru constituirea 
unui grup de experji. Se acorda atenjia cuvenita pentru a se asigura ca membrii propu^i indeplinesc 
cerinjele prevazute la alineatui (7) §i dispun de competenjele corespunzatoare pentru chestiunea 
respectiva.

(5) In cazul in care parjile nu reu^esc sa decida cu privire la componenja grupului de experji tn 
perioada de timp specificata la alineatui (4), proccdura de selecjie prevazuta la articolul 29.7 
alineatele (3)-(7) (Componenja comisiei de aititraj) se aplica in ceea ce privejte lista stabilita la 
alineatui (6).
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(9) In ceea ce prive^te chesliunile legate de acordnrile multilaterale in domeniul mediului, in 
conformitate cu articolul 24.4, grupul de experti ar trebui sS solicite opinii §i informafii de la 
organismele relevante stabilite m temeiul acordurilor In cauza, inclusiv orice orientari interpretative, 
constatari sau decizii pertinente disponibile adoptate de organismele respective^^.

(11) In cazul in care raportul final al grupului de expert! stabile§te ca o parte nu s-a conformal 
obligatiilor sale in temeiul prezentului capitol, parjile se angajeaza In discutii §i depun eforturi, In 
termen de trei luni de la prezentarea raportului final, pentru a identifica o masura adecvata sau, daca 
este cazul, pentru a decide asupra unui plan de acfiune reciproc satisfacator. In cadrul unor astfel de 
discutii. parfile iau In considerare raportul final. Pariea solicitata informeaza. In timp util, 
organizatiile societatii civile aferente, prin intermediul mecanismelor consultative menfionate la 
articolul 24.13 alineatul (5), §i paitea solicitanta cu privire la decizia sa privind orice actiune sau 
masura care urmeaza si fie pusa In aplicare. Comitetul pentru comeif fi dezvoltare durabiia 
monitorizeaza respectarea raportului final §i a recomandarilor grupului de experti. Organizatiile 
societapi civile, prin intermediul mecanismelor consultative mentionate la articolul 24.13 
alineatul (5), §i Forumul societatii civile pot prezenta observatii In acest sens Comitetului pentru 
comert §i dezvoltare durabiia.

(10) Grupul de experfi emite parfilor un raport intermediar §i un raport final In care constatarile de 
fapt, concluziile cu privire la chestiunea In cauza, inclusiv dacS partea solicitata s-a conformal 
obligatiilor sale in temeiul prezentului capitol fi justificarea oricarei constatari, concluzii §i 
recomandari pe care le prezinta. Grupul de experti emite panilor raportul intermediar In termen 
de 120 de zile de la data la care este selectat ultimul membru al acestuia sau astfel cum s-a decis de 
catre parti. Parfile pot prezenta observatii grupului de experti cu privire la raportul intermediar In 
termen de 45 de zile de la prezentarea acestuia. Dupa examinarea observatiilor, grupul de expert! 
poate sa I^i reexamineze raportul sau sa efectueze orice examinare suplimentara pe care o consideri 
adecvata. Grupul de expert! emite raportul final partilor In termen de 60 de zile de la prezentarea 
raportului intermediar. Parfile pun raportul final la dispozitia publicului In termen de 30 de zile de la 
prezentarea acestuia.

(12) In cazul in care parfile ajung lao solutie de comun acord la chestiunea in cauza dup3 
constituirea unui grup de experti, acestea notifies solufia Comitetului pentru comerf ?! dezvoltare 
durabilS §i grupului de experfi. DupS notificarea respectivS, procedura grupului se incheie.

ARTICOLUL 24.16

Solutionarea litigiilor

(I) Pentru orice litigiu cate rezuM in temeiul prezentului capitol. pSrtile pot recurge numai la 
regulile §i procedurile prevazute In prezentui capitol.

PSrtile aplicS aceastS dispozifie In conformitate cu articolul 42 din Regulamentul de proci 
pentru arbitraj prevSzut In anexa 29-A. 9-. -r

'■-Csi.--'
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(2) Cu excepfia cazuiui in care se prevede altfel in prezentul acord, dialogurile bilaterale au loc 
f2ra intarziere, la cererea oricareia dinire par^i sau a Comiteiului mixt CETA. Dialogurile sunt co- 
prezidate de reprezentan|i ai Canadei §i ai Uniunii Europene. Programul ordinea de zi a 
reuniunilor se stabilesc de comun acord intre copre§edinti.

(2) PSrlilc depun toate eforturile pentru a ajunge la o solufionare reciproc avantajoasS a litigiului. 
In orice moment, partile pot recurge la bunele oFicii, conciliere sau mediere pentru solutionarea 
litigiului.

(3) Copre?edintii unui dialog bilateral informeaza ComitetuI mixt CETA cu privire la programul 
51 ordinea de zi a oricarui dialog bilateral cu suficient timp inaintea reuniunilor. Copre§edintii unui 
dialog bilateral raporteaza Comitetului mixt CETA cu privire la rezultatele §i concluziile unui 
dialog, dupa caz sau la cererea Comitetului mixt CETA. Crearea sau existenfa unui dialog nu 
impiedica posibilitatea ca oricare dintre parti sa prezinte orice chestiune direct Comitetului mixt 
CETA.

CAPITOLUL DOUAZECI §I CINCI

DIALOGURILE BILATERALE §I COOPERAREA

ARTICOLUL 25.1

Obiective §i principii (4) ComitetuI mixt al CETA poate decide sa modifice sau sa i$i asume sarcina atribuita unui 
dialog sau sa dizolve un dialog.

(1) Bazandu-se pe paiteneriatul lor bine stabilit 51 pe valorile comune, partile convin sa faciliteze 
cooperarea in aspecte de interes comun, inclusiv prin: (5) Partile se pot angaja in cooperare bilaterala in alte domenii in temeiul prezentului acord cu 

consimtamantul Comitetului mixt CETA.
consolidarea cooperarii bilaterale in domeniul biotehnologiei prin Dialogul privind aspectele 
legate de accesul pe piata biotehnologiei;

(a)

(b) incurajarea §i facilitarea dialogului bilateral a schimbului de informatli cu privire la 
aspectele legate de comertul cu produse forestiere prin Dialogul bilateral privind produsele 
forestiere;

(c) depunerea de eforturi pentru a stabili §i a mentine 0 cooperare eficace cu privire la aspectele 
legate de materii prime prin Dialogul bilateral privind materiile prime; ^i

t

(d) incurajarea unei cooperari consolidate pe aspecte de ftiinta, tehnologie, cercelare ji inovare.
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(2) De asemenea, partile subliniazS importanfa urmatoarelor obiective comune in ceea ce privejte 
cooperarea in domeniul biotehnologiei:

ARTICOLUL 25.2

Dialogul privind aspectele legate de accesul pe piaja biotehnologiei
(a) sa faca schimb de informajii cu privire la aspectele tehnice, de reglementare §i de politica de 

interes comun legate de produse biotehnologice, in special informatii cu privire la sistemele §i 
procesele lor de evaluare a riscurilor pentru luarea deciziilor cu privire la utilizarea 
organismelor modificate genetic;

(1) PSr^ile sunt de acord cS cooperarea §i schimbul de informatii cu privire la aspectele in legatura 
cu produsele biotehnologice sunt de interes reciproc. Cooperarea ji schimbul de informatii in 
domeniu au loc in cadrul dialogului bilateral privind aspectele de interes comun legate de accesul pe 
piata biotehnologiei agricole, care a fost stabilit printr-o solutie adoptata de comun acord la 15 iulie 
2009 intre Canada §i Uniunea Europeana ca urmare a litigiului din cadrul OMC Comunitafile 
Europene - Masurile care afecteazd aprobarea fi comercializarea produselor biotehnologice 
WT/DS292. Dialogul bilateral acopera orice aspect relevant de interes comun pentru parti, inclusiv:

(b) sa promoveze procese eficiente de aprobare bazate pe jtiinta pentru produse biotehnologice;

(c) sa coopereze la nivel international cu privire la aspectele legate de biotehnologie, cum ar fi un 
nivel scazut de organisme modificate genetic; §i

(a) aprobari ale produselor biotehnologice pe teritoriul partilor, precum ^i, dupS caz, cererile 
viitoare pentru aprobari de produse de interes comercial pentru ambele parti; (d) sa se implice in cooperarea in domeniul reglementarii, pentru a reduce la minimum efectele 

comerciale negative ale practicilor de reglementare legate de produse biotehnologice.

(b) perspective comerciaia §i economica pentra viitoarele aprobari de produse biotehnologice;

(c) orice impact asupra comertului legat de aprobarile asincrone de produse biotehnologice sau 
eliberarea accidentala a unor produse neautorizate §i orice masuri adecvate in acest sens;

ARTICOLUL 25.3

Dialogul bilateral privind produsele forestiere

(d) orice masuri legate de domeniul biotehnologiei care pot afecta comertui dintrc parti, inclusiv 
masuri luate de statele membre ale Uniunii Europene; (1) Partile convin ca dialogul bilateral, cooperarea ?i schimbul de informatii §i opinii cu privire la 

legile, reglementarile, politicile relevante §i chestiunile de importanta privind producfia, comertui ^i 
consumul de produse forestiere sunt de interes reciproc. Partile convin sa desfa$oare dialogul, 
cooperarea §i schimbul m domeniu in cadrul Dialogului bilateral privind produsele forestiere, 
inclusiv;

(e) orice nou act legislativ in domeniul biotehnologiei; §i

(f) cele mai bune praclici in punerea in aplicare a legislafiei in domeniul biotehnologiei.

(a) dezvoltarea, adoptarea ?i punerea in aplicare a legilor, reglementarilor, politicilor §i
standardelor relevante, precum §i cerintele de testare, certificare §i acreditare $i impactul 
potential al acestora asupra comertului cu produse forestiere intre p3rti;
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ARTICOLUL 25.4(b) initiativele parjilor legate de gestionarea durabiia a padurilor §i guvemanta in domeniul 
forestier;

Dialogul bilateral privind materiiie prime

(c) mecanisme pentru a asigura provenienja legaia sau durabilS a produselor foresliere;
(1) Recunoscand importania unui mediu comercial deschis, nediscriminatoriu §i transparent, 
bazat pe reguli ?i §tiinta, pSrtile se angajeazS s5 stabileasc§ sS men(in5 o cooperare eficienta 
privind materiiie prime. In sensul acestei cooperSri, materiiie prime includ minerale, metale §i 
produse agricole cu utilizare industriala.

(d) accesul produselor forestiere pe piefele p§rtilor sau alte pieie;

(e) perspective asupra organizaiiilor multilaterale ?i plurilaterale §i procesele la care participa, 
care urmaresc sa promoveze gestionarea durabiia a padurilor sau combaterea exploatarii 
forestiere ilegale; (2) Dialogul bilateral privind materiiie prime se refera la once aspect relevant de interes reciproc, 

inclusiv;
(f) aspectele mentionate la articolul 24.10 (Comerjul cu produse forestiere); §i

sS ofere un forum de discujii privind cooperarea in domeniul materiilor prime intre parji, sS 
contribuie la accesul pe piaja al materiilor prime ^i al serviciiior §i investitiilor conexe ^i sS 
evite barierele netarifare in calea comerfului cu materii prime;

(a)
(g) orice alt aspect legal de produsele forestiere, astfel cum s-a convenit de catre pSr^i.

piajogul pilateral privind produsele forestiere se organizeazS in primul an de la intrarea in 
vigoare a prezentului acord §i ulterior in conformitate cu articolul 25.1 aiineatul (2). sa consolideze intelegerea reciprocS in domeniul materiilor prime, in vederea schimbului de 

informaiii privind cele mai bune practici ?i politicile de reglementare ale pSrfilor referitoare la 
materii prime;

(b)

(3) Par{ile convin c3 disculiile care au loc in cadrul Dialogului bilateral privind produselor 
forestiere pot inspire discutii in cadrul Comitetului pentru comert §i dezvoltare durabilS.

sa incurajeze activitatile care sprijinS responsabilitatea sociala a intreprinderilor, in 
conformitate cu standardele recunoscute la nivel international, cum ar fi Orientariie OCDE 
pentru intreprinderile multinaiionale §i Orientarile OCDE privind diligenta necesarS pentru 
lanturile de aprovizionare responsabile de minerale din zonele cu rise spoilt ?i afectate de 
conflicte; §i

(c)

sa faciliteze, dupS caz, consultarea privind pozifiile parlilor in cadrul forurilor multilaterale §i 
plurilaterale unde pot fi prezentate §i discutate chestiunile legate de materii prime.

(d)
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ARTICOLUL 25,5 (4) Parjile recunosc de asemenea, importanja unei cooperari consolidate in domeniile ^tiinfei, 
tehnologiei, cercetarii §i inovarii, cum ar fi activitajile inifiate, dezvoltate sau asumate de o varietate 
de parti interesate, inclusiv guvemul federal Canadian, provinciile §i teritoriile canadiene, Uniunea 
Europeana fi statele sale membre.

Cooperarea consolidata m domeniile ftiintei, tehnologiei, cercetarii fi inovarii

(1) Partile recunosc interdependenia ftiinfei, tehnologiei, cercetarii fi inovarii fi a comertului 
international fi investifiilor in crefterea competitivitatii industriale fi a prosperitaiii sociale fi 
economice.

(5) Fiecare parte tncurajeaza, in confoimitate cu dreptul sau intern, participarea sectorului privat, 
a institutiilorde cercetare fi a societatii civile de pe teritoriul sau la activitati de consolidare a 
cooperarii.

(2) Pomind de la aceasta intelegere comuna, partile convin sa ifi consolideze cooperarea in 
domeniile ftiintei, tehnologiei, cercetarii fi inovarii.

CAPITOLUL DOUAZECI §I §ASE
(3) Partile depun eforturi pentru a incuraja, a dezvolta fi a facilita activitatile de cooperare pe 
baza de reciprocitate in sprijinul sau suplimentar la Acordul de cooperare ftiinfificd fi tehnologica 
intre Comunitdfile Europene ft Canada, incheiat la Halifax, la 17 iunie 1995. Partile convin sa 
des^oare astfel de activitati pe baza urmatoarelor principii;

DlSPOZIjn ADMINISTRATIVE ?I INSHTUTIONALE

ARTICOLUL 26.1
(a) activitatile ar aduce beneficii reciproce partilor;

Comitetul mixt CETA
(b) partile convin cu privire la domeniul de aplicare fi parametrii activitatilor; fi

(1) Partile instituie Comitetul mixt CETA compus din reprezentanti ai Uniunii Europene fi 
reprerentanti ai Canadei. Comitetul mixt CETA va fi co-prezidat de ministnil pentru Comert 
International din Canada f i de membrul Comisiei Europene responsabil pentru comert, sau 
persoanele desemnate de aceftia.

(c) activitatile ar trebui sa tina seama de rolul important al sectorului privat fi al institutiilor de 
cercetare In dezvoltarea ftiintei, tehnologiei, cercetarii fi inovarii, precum fi In 
comercializarea produselor fi serviciilor rezultate.

(2) Comitetul mixt CETA se Intrunefte o data pe an sau la solicitarea uneia dintre parti. Comitetul 
mixt CETA convine asupra calendarului reuniunilor sale fi ifi stabilefte ordinea de zi.

o?4Aa/
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(5) ComitetuI mixt CETA poate:(3) ComitetuI mixt al CETA este responsabil pentru toate chestiunile privind comerpjl §i 
investifiile intre par{i, precum 51 punerea in aplicare $i aplicarea prezentului acord. O parte poate 
sesiza Comitetului mixt CETA orice chestiune legatS de punerea in aplicare §i interpretarea 
prezentului acord sau orice alt aspect privind comertui §i investifiile intre pSrti'

(a) delega responsabilitajile catre comisiile de specialitate slabilite in temeiut articolului 26.2;

(b) comunica cu toate parfile interesate, inclusiv cu organizaiii din sectorul privat fi din societatea 
civila;(4) ComitetuI mixt CETA:

(c) lua in considerare sau conveni cu privire la modificarile prevazute in prezentui acord;(a) monitorizeaza ji faciliteaza punerea in aplicare §i aplicarea prezentului acord §i contribuie la 
realizarea obiectivelor sale generate;

(d) studia evolufia comerfului intre parti §i poate lua in considerare modalitati de imbunatatire a 
relaiiilor comerciale intre parti;(b) monitorizeaza activitatile tuturor comitetelor specializate ?i ale altor organisme infiinfate prin 

prezentui acord;
(e) adopta interpretari ale dispoziliilor prezentului acord, care vor fi obligatorii pentru tribunalele 

stabilite in temeiul secfiunii F din capitolul opt (Solufionarea litigiilor intre investitori §i stat) 
§i al capitolului douazeci ?! noua (Solutionarea litigiilor);

(c) fara a aduce atingere capitolului opt (Investitiile), capitolului douazeci §i doi (Comertui §i 
dezvoltare durabiia), capitolului douazeci ji trei (Comerful fi munca), capitolului douazeci fi 
patru (Comerful fi mediui) fi capitolului douazeci fi noua (Solufionarea litigiilor), cauta 
modalitafi adecvate fi metode de prevenire a problemelor care ar putea surveni in domeniile 
reglementate de prezentui acord sau de soluiionare a litigiilor care pot aparea cu privire la 
interpretarea sau aplicarea prezentului acord;

(f) formula recomandari adecvate pentru a promova extinderea comeifului fi investitiilor, astfel 
cum prevede prezentui acord;

(g) modifica sau realiza sarcinile atribuite comitetelor specializate stabilite in conformitate cu 
articolul 26.2 sau poate dizolva oricare dintre aceste comitete specializate;(d) adopta propriul regulament de procedura;

(h) crea comitete specializate fi dialoguri bilaterale pentru a-1 sprijini in tndeplinirea sarcinilor 
sale; fi •

(e) ia decizii in temeiul articolului 26.3; fi

(f) ia in considerare orice aspect de interes pentru un domeniu reglementat de prezentui acord.
(i) lua astfel de alte masuri in exercitarea funcfiilor sale, dupa cum au fost stabilite de catre parti.

i
t
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Un comitet mixt privind recunoafterea reciproca a calificarilor profesionale este stabilit in 
subordinea Comitetului pentra servicii §i investitii ?! raporteazS acestuia;

ARTICOLUL 26.2

Comitete specializate
Comitetul mixt de cooperare vamaU (JCCC). instituit In temeiul Acordului incheiat mtre 
Comunitatea Europeana Canada privind cooperarea vamala asistenia reciproca in 
domeniui vamal din 1998, semnat la Ottawa la 4 decembrie 1997, care abordeazS aspecte in 
temeiul prezentului acord cu privire la regulile de origine, procedurile de determinate a 
originii, regimul vamal ^i facilitarea comerpiiui, mSsuiile la frontiers §i suspendarea 
temporara a tratamentului tarifar preferential;

(c)

(1) Prin prezenla sunt stabilite urmStoarele comitete specializate sau, m cazul Comitetului mixtde 
cooperare vamala mentionat la litera (c), se acordS acestuia autoritatea de a actiona sub auspiciile 
Comitetului mixt CETA:

(a) Comitetul pentru comerpil cu mSrfuri, care abordeazS aspecte legate de comertul cu matfuri, 
tarife, barierele tehnice in calea comertului, Protocolul privind acceptarea reciprocS a 
rezultatelor evaluSrii conformitStii §i drepturile de proprietate intelectualS legate de mSrfuri. 
La cererea unei pSrti sau la o trimitere de la comitetul specializat relevant sau atunci cand 
pregStejte o discutie in cadrul Comitetului mixt CETA, Comitetul pentru comertul cu mSrfuri 
poate aborda, de asemenea, aspecte survenite in legSturS cu regulile de origine, procedurile de 
determinare a originii, regimul vamal ?! facilitarea comertului §i mSsurile la frontiers, masuri 
sanitare ji fitosanitare, achizitii publice sau cooperarea tn materie de reglementare, dacS acest 
lucru faciliteazS solufionarea unei chestiuni care nu poate fi altfel abordatS de comitetul 
specializat relevant. De asemenea, Comitetul pentru agriculturS, Comitetul pentru vinuri §i 
bSuturi spirtoase §i Grupul sectorial mixt pentru produse farmaceutice sunt stabilite in 
subordinea Comitetului pentru comerpl cu mSrfuri §i raporteazS acestuia;

Comitetul mixt de gestionare pentru mSsuri sanitare §i fitosanitare, care abordeazS aspecte 
legate de masurile sanitare §i fitosanitare;

(d)

(e) Comitetul pentru achizitii publice, care abordeazS aspecte privind achizitiile publice;

(f) Comitetul pentru servicii financiare, care abordeazS aspecte privind serviciile fmanciare;

(g) Comitetul pentru comer| ?i dezvoltare durabilS, care abordeazS aspecte privind dezvoltarea 
durabilg;

(h) Forumul pentru cooperare in materie de reglementare, care abordeazS aspecte referitoare la 
cooperarea In materie de reglementare; ?!(b) Comitetul pentru servicii investitii, care abordeazS aspecte referitoare la comerpil 

transfrontalier cu servicii, investitii, intrare temporarS, comerful electronic, precum §i 
drepturile de proprietate intelectualS aferente serviciilor. La cererea unei parfi sau la o 
trimitere de la comitetul specializat relevant sau atunci cand preg5te§te o discutie in cadrul 
Comitetului mixt CETA, Comitetul pentru servicii §i investitii poate aborda, de asemenea, 
aspectele survenite in domeniui serviciilor financiare sau al achizitiilor publice, daca acest 
lucru faciliteaza solutionarea unei chestiuni care nu poate fi altfel abordata de comitetul 
specializat relevant.

(i) Comitetul CETA pentru indicatii geografice, care abordeaza aspecte legate de indicatiile 
geografice.
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(2) Comitetele specializate siabilite in conformitate cu alineatul (1) functioneaza in conformilate 
cu dispozitiile de la alineatele (3)-(5).

ARTICOLUL 26.3

Luarea deciziilor
(3) Mandatul §i sarcinile comiteteior specializate stabilite in conformitate cu alineatul (1) sunt 
definite in continuare in capitoleie §i protocoalele relevante din prezentul acord. (I) In vederea realizarii obiectivelor stabilite de prezentul acord, Comitetul mixt CETA are 

competenja de decizie in ceea ce prive§te toate aspectele prevSzute in prezentul acord.
(4) Cu excepfia cazului in care se prevede altfel in temeiul prezentului acord sau in cazul in care 
copre^edinjii decid altfel, comitetele specializate se intrunesc o data pe an. La cererea unei parti sau 
a Comitetului mixt CETA, pot avea loc reuniuni suplimentare. Acestea vor fi co-prezidate de 
reprezentanti ai Canadei §i ai Uniunii Europene. Comitetele specializate i§i stabilesc programul §i 
ordinea de zi a reuniunii de comun acord. Acestea stabilesc §i modifica propriile norme procedurale, 
in cazul in care considera ca este necesar. Comitetele specializate pot propune proiecte de decizii 
pentru adoptare de catre Comitetul mixt CETA sau pot lua decizii atunci cand prezentul acord 
prevede acest lucm.

(2) Deciziile luate de Comitetul mixt CETA sunt obligatorii pentru parji, sub rezerva finalizarii 
oricaror cerinfe ^i proceduri interne necesare, iar partile le pun in aplicare. De asemenea, Comitetul 
mixt CETA poate formula recomandari corespunzatoare.

(3) Comitetul mixt CETA ia decizii ji formuleaza recomandarile sale de comun acord.

ARTICOLUL 26.4
(5) Fiecare parte se asigura ca, atunci cand se intrune§te un comitet specializat, sunt reprezentate 
toate autoritatile competente pentru fiecare chestiune de pe ordinea de zi, dupa cum considera 
necesar fiecare parte, §i ca fiecare aspect poate fi discutat la nivelui adecvat de expertiza.

Schimbul de informajii

Atunci cand o parte transmite Comitetului mixt CETA sau oricarui comitet specializat instituit in 
temeiul prezentului acord informafii considerate confidenjiale sau protejate impotriva divulgarii in 
conformitate cu legile sale, cealalta parte trateaza informajiile respective ca fiind confidenliale.

(6) Comitetele specializate informeaza Comitetul mixt CETA cu privire la programul fi ordinea 
de zi cu suficient timp inaintea reuniunilor acestora fi raporieaza Comitetului mixt CETA cu privire 
la rezultatele fi concluziile fiecarei reuniuni. Crearea sau existenia unui comitet specializat nu 
impiedica posibiiitatea ca o partea sa prezinte orice chestiune direct Comitetului mixt CETA.

t
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ARTICOLUL 26.6ARTICOLUL 26.5

ReuniuniPuncte de contact CETA

(1) Reuniuniie menjicnate in prezentul capitol artrebui sa aibS loc fata in fata. Partile potconveni 
sa se intruneasca, de asemenea, prin videoconferinta sau teleconferinta.

(1) Fiecare parte desemneaza cu promptitudine un punct de contact CETA §i notifica cealalta 
parte in termen de 60 de ziie de la data intrarii in vigoare a prezenlului acord.

(2) Partile se angajeaza sa se reuneasca in termen de 30 de zile dupa ce o parte prime§te o cerere 
de reuniune de la cealalta parte.

(2) Punctele de contact CETA:

(a) monitorizeaza activitatea tuturor organismelor institutionale stabilite in temeiu! prezentului 
acord, inclusiv comunicarile referitoare la succesorii organismelor respective;

CAPITOLUL DOUAZECI ?I $APTE

(b) coordoneaza pregatirile pentru reuniuniie comitetelor;
TRANSPARENJA

(c) monitorizeaza punerea in aplicare a deciziilor adoptate de Comitetul mixt CETA, dupa caz;

(d) cu exceptia cazului in care se prevede altfel prezentul acord, piimesc toate notificarile §i 
informatiile fumizate in temeiul prezentului acord ?i, daca este necesar, faciliteaza 
comunicarea intre parti cu privire la orice chestiune care inua sub incidenta prezentului acord;

ARTICOLUL 27.1

Publicarea

(1) Fiecare parte se asigura ca legislatia, reglementarile, procedurile §i deciziile sale 
administrative cu aplicabilitate generaia, care vizeaza orice aspect reglementat de prezentul acord, 
sunt publicate prompt sau puse la dispozitie intr-un mod care permite persoanelor interesate ?! 
celeilalte parti sa se familiarizeze cu acestea.

(e) raspund tuturor cererilor de informatii in conformitate cu articolul 27.2 (Fumizarea de 
inforraatii);

(f) examineaza orice alt aspect care poate afecta functionarea prezentului acord, conform 
mandatului conferit de Comitetul mixt CETA.

(3) Punctele de contact CETA comunica, dupa cum este necesar.
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(2) in mSsura in care este posibil, fiecare parte: (a) on de cate ori este posibil, oferS un preaviz rezonabil unei persoane din cadrul celeilalte pSrJi 
care este afectatS direct de o procedura, in conformitate cu procedurile interne, atunci cand se 
iniliazS o procedura, inclusiv o descriere a naturii procedurii, o declaratie a autoritatii 
judiciare in temeiul ctreia este inijiata procedura, precum §i o descriere generaia a 
chestiunilor aflate in litigiu;

(a) publica in avans orice masura pe care i§i propune sa o adopte; §i

(b) fumizeaza persoanelor interesate §i celeiialte parji o posibililate rezonabiia de a transmite 
observatii referitoare la masurile propose.

(b) acorda persoanei mentionate la litera (a) o posibililate rezonabiia de a prezenta faple fi 
argumente in sprijinul pozitiilor lor inainte de orice ac|iune administrativa definitiva, in 
masura in care timpul, natura procedurilor ^i interesul public o permit; §iARTICOLUL 27,2

(c) se desfa§oara in conformitate cu legislaiia sa.Fumizarea de informatii

(1) La cererea celeilalte par^i, o parte fumizeaza, in masura in care este posibil, informafil §i 
raspunde la intrebari referitoare la orice masura existenta sau propusa care afecteaza in mod 
semnificativ functionarea prezentului acord.

ARTICOLUL 27.4

Reexaminare $i cai de atac
(2) Informajiile fumizate in conformitate cu prezentul anicol nu aduc atingere masurii in care 
ac{iunea este in concordanta cu prezentul acord. (1) Fiecare parte stabile§te sau mentine instanfe sau proceduri judiciare, cvasi-judiciare sau 

administrative in scopul de a asigura reexaminarea prompta ^i, daca acestea sunt justificate, 
corectarea acfiunilor administrative finale privind aspectele reglementate de prezentul acord. 
Fiecare parte se asigura ca tribunalele sale sunt impar{iale §i independente de organismu! sau 
autoritatea insarcinata cu asigurarea aplicarii pe cale administrativa §i nu au niciun interes 
substantial in ceea ce prive§te solutionarea chestiunii in cauza.

ARTICOLUL 27.3

Proceduri administrative

Pentru a administra o masura cu aplicabilitate generaia care afecteaza aspectele reglementate de 
prezentul acord intr-un mod coerent, impartial §i rezonabil, fiecare parte se asigura ca procedurile 
sale administrative de aplicare a masurilor prevazute la articolul 27.1 unei anumite persoane, unei 
marfi sau unui serviciu al celeilalte parti intr-un caz specific:

(2) Fiecare parte se asigura ca, in cadral oricaror tribunale sau proceduri mentionate la alineatul 
(1), partile la procedura dispun de dreptul la:

(a) 0 posibililate rezonabiia de a-?i sustine sau apara pozitiile respective; §i
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conventie flscalS inseamna o conventie pentru evitarea dublei impuneri sau un alt acord sau masurS 
intemationala de impozitare; §i

(b) 0 decizie bazatS pe probe §i pe depunerea de concluzii sau, dacS legea prevede acest lucru, pe
dosarul alcStuit de autoritatea administrativS,

masuri fiscale $i de impozitare inseamna o accizi, dar nu includ:(3) Sub rezerva unui recurs sau a unei reexamin3ri ulterioare, in conformitate cu dreptul sSu 
intern, fiecare parte se asigura cS astfel de decizii sunt puse in aplicare de organismul sau autoritatea 
respectiva ?i reglementeaza practica acestora cu privire la acflunea administrativa in cauzS. (a) 0 tax5 vamaia, in sensul articolului 1.1 (Definitii generale), §i

(b) 0 mSsura mentionata la excep{iile de la literele (b) sau (c) in definitia „taxei vamale” de la
articolul l.I (Definitii generale).ARTICOLUL 27.5

Cooperarea pentru promovarea unei transparenfe sporite
ARTICOLUL 28.2

Partile convin sa coopereze in cadrul forurilor bilaterale, regionale §i multilaterale cu privire la 
modaliia(ile de promovare a transparenlei in ceea ce prive?te comerpil §i investitiile intemationale. Definitii specifice partilor

In sensul prezeniului capitol;
CAPITOLUL DOUAZECI §I OPT

autoritatea de concurenfS inseamna:

EXCEPTII
(a) pentru Canada, comisarul concurentei sau un succesor notificat celeilalte parti 

intermediul punctelor de contact CETA; ?i
ARTICOLUL 28.1

(b) pentru Uniunea Europeana, Comisia Uniunii Europene in ceea ce privejte responsabiliiatile 
sale in conformitate cu legislatia in domeniul concurentei a Uniunii Europene;Definitii

In sensul prezentului capitol:

rezidenta inseamna rezidenta fiscala;
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legislafia in domeniul concurenfei inseamna: ARTICOLUL 28.3

(a) pentm Canada, Legea concurenjei, Competition Act, R.S.C. 1985, c. C-34; 51 Exceplii generale

(1) In sensul aiticolului 30.8 alineatul (5) (Incetarea, suspendarea sau incorporarea altor acorduri 
existente), al capitolelor doi (Tratamentul national §i accesul pe piafa pentni produse), cinci 
(MSsurile sanitare §i fitosanitare) §i §ase (Regimul vamal facilitarea comerfului), al Protocolului 
privind regulile de engine 51 procedurile de determinare a originii §i al seciiunii B (Stabilirea de 
investifii) ^i sectiunii C (Tratamentul nediscriminatoriu), din capitolul opt (Investi(ii) articolul XX 
din GATT 1994 este mcorporat in prezentul acord §i face parte integrants din acesta. PSrlile Inteleg 
ca mSsurile prevSzute la articolul XX litera (b) din GATT 1994 includ masuri de mediu necesare 
pentni a proteja viafa sau sSnatalea oamenilor, animalelor sau plantelor. Partile inteleg cS articolul 
XX litera (g) din GATT 1994 se aplicS masurilor de conservare a resurselor naturale biologice §i 
nebiologice epuizabile.

(b) pentru Uniunea Europeans, articolele 101, 102 §i 106 din Tratatul privindfunctionarea
Uniunii Eurapene, din 13 decembrie 2007, Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului din 
20 ianuarie 2(K)4 privind controlul concentrarilor economice intre intreprinderi, precum §i 
regulamentele de punere in aplicare ale acestora sau modificarile acestora; §i

informatii protejate in temeiul legislatiei sale in domeniul concurentei inseamnS:

(a) pentru Canada, informatii in domeniul de aplicare a sectiunii 29 din Legea concurentei, 
Competition Act, R.S.C. 1985, c. C-34; §i

(b) pentru Uniunea Europeans, informatii in domeniul de aplicare 
Mul^''*’***
liPSUlaipantuI (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punereain 
aplicare a normelor de concurenfS prevSzute la articolele 81 ji 82 din tratat sau la articolul 17 
din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind controlul 
concentrSrilor economice intre Intreprinderi.

a aiticolului 28 din
Ik!

(2) in sensul capitolelor nouS (Comertul transfrontalier cu servicii), zece (Intrarea §i §ederea 
temporarS a persoanelor fizice In scopuri de afaceri), doisprezece (Reglementare iniemS), 
treisprezece (Serviciile fmanciare), paisprezece (Serviciile Internationale de transport maritim), 
cincisprezece (Telecomunicaliile), §aisprezece (Comertul electronic) §i al capitolului opt (Investitii) 
sectiunea B (Stabilirea investitii) fi seciiunea C (Tratamentul nediscriminatoriu), sub rezerva 
cerintei ca astfel de mSsuri sS nu fie apiicate Intr-un mod care ar constitui un mijioc de discriminare 
arbitrarS sau nejustificatS Intre pSrti In cazul In care conditiile similare predominS sau o restrictie 
disimulata In calea comertului cu servicii, nimic din prezentul acord nu se interpreteazS ca 
Impiedicand adoptarea sau aplicarea de cStre o parte a masurilor necesare pentru;

(a) protejarea securitStii publice sau a moralitStii publice sau pentru mentinerea ordinii publice^*;

t

Exceptiile vizand securitatea publics §i ordinea publics pot fi invocate doar In cazul in care 
exists 0 amenintare autenticS ?i suficient de gravS la adresa unuia dintre interesele 
fundamentale ale societStii.
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(b) protec^ia vietii sau a sSnatajii oamenilor, animalelor sau a plantelor^; sau (2) MSsurile impuse de Uniunea Europeans in conformitate cu alineatiil (1) nu constituie un 
mijloc de discriminare arbitrarS sau nejustificatS in ceea ce privejte Canada sau investitorii sSi, 
comparativ cu o (arS terfS sau investitorii acesteia. Uniunea Europeans informeazS Canada imediat 
§i prezintS, cSt mai curind posibil, un calendar pentru eliminarea unor astfel de mSsuri.

(c) a asigura respectarea actelor cu putere de lege sau a normelor administrative care nu contravin 
dispozijiilor prezentului acord, inclusiv cele legate de:

(i) prevenirea practicilor neloiale fi frauduloase sau remedierea efectelor neexecutSrii 
conlractelor; ARTICOLUL 28.5

(ii) protec|ia vietii private a persoanelor in raport cu prelucrarea §i difuzarea datelor cu 
caracter personal §i proteclia confidentialitStii dosarelor ^i conturilor personale; sau

Restrictii in cazul dificultStilor grave cu care se confruntS balanta de plSfi ?i dificultSti financiare
exteme

(1) In cazul in care Canada sau un stat membru al Uniunii Europene care nu este un membru a! 
Uniunii Monetare Europene intampinS dificultSti grave cu care se confrunta balanta de plSfi sau 
dificultSti financiare exteme sau un rise in acest sens, aceasta/acesta poate adopta sau mentine 
mSsuri restrictive cu privire la circulatia capitalurilor sau plSti, inclusiv transferuri.

(iii) siguranta.

ARTICOLUL 28.4

MSsuri de salvgardare provizorii In ceea ce prive?te circulatia capitalurilor §i platile (2) MSsurile mentionate la alineatui (I):

(1) Atunci cand, in circumstante exceptionale, circulatia capitalurilor ?! plSfile, inclusiv 
transferurile, cauzeaza sau riscS sa cauzeze dificultSti majors pentru functionarea uniunii economice 
$i monetare a Uniunii Europene, Uniunea Europeans poate impune mSsuri de salvgardare care sunt 
strict necesare pentru a aborda dificultStile respective pentru o perioadS care nu trebuie sS 
dep3§eascS 180 de zile.

(a) nu trateazS o parte intr-un mod mai putin favorabil decSt o tarS terfS in situatii similare;

(b) sunt in concordantS cu articolele din Acordul privind Fondul Monetar Intemaiiomii adoptat 
la Bretton Woods la 22 iulie 1944, dupS caz;

(c) evitS afectarea inutilS a intereselor comerciale, economice sau financiare ale unei parti;

^ PSrtile inteleg c3 mSsurile mentionate la litera (b) includ mSsurile de mediu necesare pentm a 
proteja viata sau sSnStatea oamenilor, animalelor sau plantelor.
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(c) disponibilitatea unor m5suri corective alternative.(d) sunt temporare 51 sunt eliminate progresiv pe masurS ce situatia specificata la alineatul (1) se 
imbunState^te nu depa?esc 180 de zile. Daca apar circumstanje absolut exceptionale care 
detemiina o parte sS cearS extinderea unor astfel de masuri pentru 0 perioada mai mare de 180 
de zile, aceasta va consulta m prealabil cealalta parte in ceea de prive§te punerea m aplicare a 
oricarei extinderi propuse.

(7) Consultarile organizate in conformitate cu alineatul (6) examineaza conformitatea oricaror 
masuri restrictive cu alineatele (1H4). Parjile accepta toate concluziiie datelor stalistice sau de alta 
natura prezentate de Fondul Monetar International (..FMI”) cu privire la schimburile valutare, 
rezervele monetare, balanfa de piati, iar concluziiie trebuie sa se bazeze pe evaluarea de catre FMl a 
balantei de plafi §i a situatiei financiare exteme a partii m cauza.(3) In cazul comertului cu marfuri, 0 parte poate adopta masuri restrictive pentru a-§i proteja 

balanta de piaii sau pozifia financiara externa. Astfel de masuri sunt in conformitate cu GATT 1994 
?i tnfelegerea privind dispoziliile referitoare la balanfa de pla(i din Acordul General pentru Tarife 
?i Corner! (GATT) 1994, cuprinse in anexa lA la Acordul OMC. ARTICOLUL 28.6

(4) in cazul comertului cu servicii, 0 parte poate adopta masuri restrictive pentru a-§i proteja 
balanta de piati sau pozitia financiara externa. Astfel de masuri vor fi in conforme cu GATS.

Securitatea nationaia

Nicio dispozi|ie din prezentul acord nu se interpreteaza:

(5) 0 parte care adopta sau mentine o masura prevazuta la alineatul (1) notifica prompt cealalta
parte §1 prezinta, cat mai curand posibil, un calendar pentru eliminarea acesteia. ca solicitand unei parti sa fumizeze sau sa permita accesul la informatii m cazul In care partea 

stabilejte ca divulgarea informatiilor respective ar fi contrara intereselor sale esenfiale de 
securitate; sau

(a)

(6) in cazul in care restrictiile sunt adoptate sau mentinute in temeiul prezentului articol, se 
organizeaza imediat consultari Intre parti In cadrul Comitetului mixt CETA, daca astfel de 
consultari nu au loc Intr-un alt forum in afara prezentului acord. Consultarile desia^urate in temeiul 
prezentului alineat evalueaza dificultatea balantei de piati sau dificultatea financiara externa care a 
condus la masurile respective, luind In considerare, printre altele, factori precum;

ca impiediclnd o parte sa intreprinda 0 actiune pe care o considera necesara pentru protectia 
intereselor sale esentiale in domeniul securitatii:

(b)

(i) legata de productia sau traficul de arme, munitii §i material de razboi, precum §i traficul 
§i tranzactiile intreprinse cu alte produse §i materiale, servicii ?! tehnologie ?! activitafile 
economice, efectuate direct sau indirect, in scopul de a aproviziona o unitate militara 
sau 0 alta unitate de securitate^®;

(a) natura ji amploarea dificultatilor;

(b) mediul economic §i comercial extern; sau

Expresia „traficul de arme, munitii ?i material de rSzboi” in acest articol este echivalentS cu 
expresia „comertuI cu arme, munitie §i material de razboi”.
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(ii) intreprinse pe timp de razboi sau in alte situaiii de urgenfa in relatiile interoaiionale; sau (4) Nicio dispozitie din prezentul acord sau din orice angajament adoptat in temeiul prezentului 
acord nu se aplica;

(iii) in legatura cu materialele fisionabile §i fuzionabile sau cu materialele din care sunt 
obtinute acestea; sau unei masuri de impozitare a unei parti care ofera un tratament fiscal mai favorabil unei 

corporatii sau unui aciionar al unei societati, pe baza faptului ca respectiva corporatie este 
definuta sau controlata, integral sau partial, direct sau indirect, de unul sau mai mulfi 
investitori care sunt rezidenti ai par^ii;

(a)

(c) ca impiedicand o parte sa intreprinda o acfiune in scopul de a-§i indeplini obligatiile 
intemationale pentru mentinerea pacii $i a securitatii intemationale.

(b) unei masuri de impozitare a unei parti care ofera un avantaj cu privire la contributiile aduse 
sau venitul unui sistem care prevede amSnarea sau scutirea de impozite pentru pensii, 
economii, educatie, sanatate, dizabilitati sau alte scopuri similare, conditionata de o cerinta ca 
partea sa mentina competenfa continua asupra unui astfel de sistem;

ARTICOLUL 28.7

Fiscalitate

(I) Nimic din acest acord nu se interpreteaza ca impiedicSnd o parte sa adopte sau sa menfina 
orice masura de impozitare care distinge intre persoane care nu sunt in aceea§i siluatie, in special in 
ceea ce privejte locul lor de rejedinta sau in ceea ce prive§te locul unde au fost investite capitalurile

(c) unei masuri de impozitare a unei parfi care ofera un avantaj cu privire la cumpararea sau 
consumul unui anumit serviciu, condifionata de cerinfa ca serviciul sa fie fumizat pe teritoriul 
acelei parfi;

lor.

(d) unei masuri de impozitare a unei parii care vizeaza asigurarea instituirii sau colectarii 
echitabile §i eficiente de impozite, inclusiv o masura care este luaia de catre o parte pentru a 
asigura conformitatea cu sistemul de impozitare al partii;

(2) Nicio dispozitie din prezentul acord nu se interpreteaza ca impiedicand o parte sa adopte sau 
sa mentina orice masura de impozitare avand drept scop prevenirea evitirii sau evaziunii fiscale in 
conformitate cu legislatia fiscaia sau conventiile fiscale proprii.

unei masuri de impozitare care ofera un avantaj unui guvem, unei parfi dintr-un guvem sau 
unei persoane care este definuta, direct sau indirect, controlata sau stabilita de un guvem;

(e)
(3) F^rezentul acord nu aduce atingere drepturilor §i obligatiilor unei parfi in conformitate cu o 
conventie fiscaia. In cazul existentei oricarei neconcordante intre prezentul acord ?i o convenfie 
fiscaia, aceasta din urma prevaleaza in ceea ce prive^te neconcordanfa.
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(iii) exists o contradictie tntre obligafiile din prezentul acord, care se presupune ca au 
fost incSIcate, cele ale unei conven{ii fiscale.

(f) unei mSsuri de impozilare existente neconforme care nu este altfel reglementatS la alineatele 
(1), (2) 5i (4) literele (a)-(e), continuSrii sau reinnoirii rapide a unei astfel de masuri sau unei 
modificari a unei astfel de mSsuri, cu conditia ca modificarea sS nu reducS conformitatea 
acesteia cu dispozitiile prezentului acord astfel cum a existat imediat inainte de modiflcare. O sesizare In conformitate cu litera (a) nu se poate face mai tarziu de termenul stabilit 

de tribunalul pentru prezentarea de calre pSrSt a cererii sale reconvenjionale. In cazul in 
care pSratul face o astfel de sesizare, perioadele de timp sau procedurile specificate In 
capitolul opt (Investitii) secjiunea F (Soluiionarea litigiilor Imre inveslitori §i state) se 
suspends. In cazul In care, in termen de 180 de zile de la sesizare, pSt^ile nu sunt de 
acord s3 analizeze chestiunea sau nu ajung la o hotSrare comunS, suspendarea 
termenelor sau a procedurilor nu se mai aplicS §i investitorul poate continua cu cererea

(b)

(5) Pentru o mai mare certitudine, faptul c3 o mSsurS de impozitare constituie o modificare 
semnificativS a unei mSsuri de impozitare existente are efect imediat IncepSnd de la anuniul sSu, 
clarifies aplicarea intentionatS a unei mSsuri de impozitare existente sau are un impact nea^teptat 
asupra unui investitor sau investijit reglementate, nu constituie In sine o mcSlcare a articolului 8.10 
(Tratamentul investitorilor §i al investifiilor reglementate).

sa.

(6) Articolul 8.7 (Tratamentul pe baza clauzei naliunii celei mai favorizate), articolul 9.5 
(Tratamentul In baza clauzei naiiunii celei mai favorizate) fi articolul 13.4 (Tratamentul pe baza 
clauzei natiunii celei mai favorizate) nu se aplica unui avantaj oferit de o parte In temeiul unei 
convenlii fiscale.

O hotSrare comunS a pSrtilor, In conformitate cu litera (a) este obligatorie pentru 
tribunal.

(c)

Fiecare parte se asigurS cS delegajia sa pentru consullSrile care urmeazS s3 fie efectuate 
In conformitate cu litera (a) include persoane cu experieniS privind aspectele 
reglementate de prezentul articol, inclusiv reprezentanji ai autoritStilor fiscale 
competente ale fiecSrei pSr^i. Pentru Canada, acest lucru InseamnS funciionari din 
cadrul Ministerului de Finante al Canadei.

(d)
(7) (a) In cazul In care un investitor depune o cerere de consultSri In conformitate cu articolul

8.19 (ConsultSri), sustinSnd cS o mSsurS fiscalS IncalcS o obligalie in temeiul capitolului 
opt (Investi(ii) seejiunea C (Tratamentul nediscriminatoriu) sau seejiunea D (Protectia 
investijiilor), pSratul poate trimite chestiunea pentru consultare de cStre pSiti ji pentru a 
decide In comun dacS;

(8) Pentru o mai mare certitudine.

(i) mSsura este o masurS de impozitare;
(a) masura de irnpozitare a unei parfi InseamnS o mSsurS de impozitare adoptatS la orice nivel 

de guvemare a unei p3r(i; §i(ii) mSsura, In cazul in care se dovede§te a fi o mSsurS de impozitare, IncalcS o 
obligatie In conformitate cu capitolul opt (Investitii) seejiunea C (Tratamentul 
nediscriminatoriu) sau sectiunea D (Protectia investijiilor); sau (b) pentru mSsuri ale unui guvem subna|ional, rezident al unei pSrji InseamnS fie rezident al 

jurisdiejiei subnajionale, fie rezident al pSrtii din care acesta face parte.

<?■
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ARTICOLUL 28.8 ARTICOLUL 28.10

Divulgarea de informalii Derogari OMC

In cazul in care un drept sau o obliga^ie din prezentul acord reia un drept sau o obligaiie din 
Acordul OMC, pSrtile convin cS o masurS In conformitate cu o decizie de derogare adoptatS de 
OMC In temeiul articolului IX din Acordul OMC este consideratS a fi, de asemenea, In 
conformitate cu dispozilia duplicata In prezentul acord.

(1) Prezentul acord nu necesitSca o parte sS fumizeze sau si permits accesul la informatii care, 
dacS sunt dezvSluite, ar Impiedica aplicarea legii sau a caror divulgare este interzisS sau 
restric{ionata in temeiul legislafiei sale.

(2) In cadrul unei proceduri de solutionare a litigiilor in temeiul prezentului acord.

CAPITOLUL DOUAZECI §I NOUA(a) o parte nu este obligatS sS fumizeze sau sa permits accesul la informafii protejate in temeiul 
legislatiei sale In domeniul concurentei; ?i

SOLUTIONAREA LITIGIILOR
(b) 0 autoritate de concurenla a unei pSrJi nu este obligatS sS fumizeze sau sS permits accesul la

informatii care sunt privilegiate sau altfel protejate de divulgare.

SECTIUNEA A

ARTICOLUL 28.9 Dispozitii ini|ia!e

Exceptii aplicabile culturii
ARTICOLUL 29.1

PSrtile reamintesc exceptiiie aplicabile culturii, astfel cum sunt prevSzute In dispozifiile relevante 
din capitolul §apte (Subventii), capitolul opt (Investilii), capitolul nouS (Comertul transfrontalier cu 
servicii), capitolul doisprezece (Reglementare intemS) ?i capitolul nouSsprezece (Achizitii publice).

Cooperate

Partile depun, in orice moment, toate eforturile pentru a conveni cu privire la interpretarea §i 
aplicarea prezentului acord ?i Intreprind tot ceea ce este necesar, prin cooperare ?i consultSri, pentru 
a ajunge la o solulie reciproc satisfScStoare a oricSrei chestiuni care ar putea afecta functionarea 
acordului.
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(3) In sensul alinealului (2):ARTICOLUL 29.2

se considera cS procedura de solutionare a litigiilor in temeiul Acordului OMC esie inifiata 
prin depunerea de catre o parte a unei cereri de instituire a unei comisii in conformitate cu 
aiticolul 6 din memorandumul de inielegere.

(a)Domeniul de aplicare

Cu exceptia cazului in care se prevede altfel in prezentul acord, acest capitol se aplica oricarui 
litigiu referitor la interpretarea sau aplicarea dispozifiilor prezentului acord.

se considera ca procedura de solutionare a litigiilor in temeiul prezentului capitol este initiata 
prin depunerea de catre o parte a unei cereri de instituire a unei comisii de arbitraj in 
conformitate cu articolul 29.6; §i

(b)

ARTICOLUL 29.3

procedurile de solutionare a litigiilor in temeiul oricarui alt acord sunt considerate a fi initiate 
in urma cererii unei parti de instituire a unui grup de solutionare a litigiilor sau a unui tribunal 
in conformitate cu dispozitiile acordului in cauza.

(c)Alegerea instantei competente

(1) Recurgerea la dispozitiile privind solutionarea litigiilor din prezentul capitol nu aduce atingere 
solutionarii litigiilor in temeiul Acordului OMC sau in temeiul oricarui alt acord la care partile sunt 
parte. (4) Nicio dispozitie din prezentul acord nu impiedica o parte sa puna in aplicare suspendarea 

obligatiilor autorizaie de organismul de solutionare a litigiilor din cadrul OMC. O parte nu poate 
invoca Acordui OMC pentm a impiedica cealalta parte sa suspende obligatii in conformitate cu 
prezentul capitol.

(2) In pofida alineatului (1), in cazul in care o obligatie este echivalenta in esenfa in temeiul 
prezentului acord §i in temeiul Acordului OMC sau al oricarui alt acord la care partile sunt parte, o 
parte nu poate solicita masuri reparaiorii pentm incaicarea obligatiei respective in ambele foruri. 
Intr-un astfel de caz, o data ce o procedura de solutionare a litigiilor a fost initiata in temeiul unui 
acord, partea respectiva nu depune o cerere de masuri reparatorii pentru incaicarea obligatiei 
echivalente in esenta in temeiul alter acorduri, cu exceptia cazului in care fommul selectat nu se 
pronunia cu privire la cerere, din motive procedurale sau jurisdictionale, altele dec§t incetarea in 
conformitate cu anexa 29-A punctul 20.

/
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SECTIUNEA B (b) protejeazS orice informaiii confidenjiale sau protejate schimbate in cursul consukSrilor 
solicitate de partea care fumizeazS informatiile;

Consultari §i mediere
(c) pune la dispozitie personalul agen^ilor sale guvemamentale sau al alior organisme de 

reglementare cu expertizS In chestiunea care face obiectul consultarilor.
ARTICOLUL 29.4

(6) Consultarile sunt confidenftale 51 nu aduc atingere drepturilor pSriilor la procedurile initiate in 
temeiul prezentului capitol.ConsultSri

(1) O parte poate solicita in scris consuItSri cu cealaltS parte cu privire la orice chestiune 
mentionata la articolul 29.2.

(7) Consultarile se desfafoarS pe teritoriul partii solicitate, cu excep{ia cazului in care partile 
convin altfel. Consultarile se pot desfa^ura fata in fata sau prin alte mijloace convenite de catre
parti.

(2) Partea solicitanta transmite cererea partii solicitate §i prezinta motivele pentni cerere, inclusiv 
identificarea masurii specifice in cauza §i temeiul juridic al plangerii. (8) O masura propusa a unei parti poate face obiectul unor consultari in temeiul prezentului 

articol, dar nu pot face obiectul medierii in conformitate cu articolul 29.5 sau al procedurilor de 
solutionare a litigiilor in conformitate cu sectiunea C.(3) Sub rezerva alineatului (4), partile se consulta in termen de 30 de zile de la data primirii 

cererii de c§tre partea solicitata.

(4) In cazuri de urgenta, inclusiv cele care implica marfuri sau servicii perisabile sau de sezon 
care i?! pierd rapid valoarea comerciala, consultarile incep in termen de 15 zile de la data primirii 
cererii de catre partea solicitata.

ARTICOLUL 29.5

Mediere

Parfile pot recui^e la mediere in ceea ce privejte o masura, in cazul in care masura afecteaza in mod 
negativ comertui §i investitiile intre parti. Procedurile de mediere sunt stabilite in anexa 29'C.

(5) Partile depun toate eforturile pentru a ajunge la 0 solutionare reciproc avantajoasa a chestiunii 
prin consultari. In acest scop, fiecare parte:

(a) fumizeaza informatii suficiente pentru a permite o examinare compleia a chestiunii in 
discufie;
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(2) Partea solicitanta identifica in cererea sa scrisS mSsura specifics in cauzS §i temeiul juridic 
pentru plSngere, inclusiv o explicafie a modului m care mSsura constituie o incSlcare a dispoziliilor 
mentionate la articolul 29.2.

SECJIUNEA c

Procedurile de soluiionare a iitigiilor §i conformarea

ARTICOLUL 29.7Subsec(iunea A

Componenia comisiei de arbitrajProcedurile de soluiionare a Iitigiilor

(1) Comisia de arbitraj este compusS din trei arbitri.

ARTICOLUL 29.6
(2) PSrtile se consulta in vederea ajungerii la un acord privind componen(a comisiei de arbitraj in 
termen de 10 zile lucrStoare de la data primirii de catre partea solicitalS a cererii de instituire a unei 
comisii de arbitraj.

Cererea de instituire a unei comisii de arbitraj

(1) Cu exceptia cazului in care parjile convin altfel. In cazul in care o chestiune prevSzuta la 
articolul 29.4 nu a fost solujionatS in termen de: (3) in cazul m care pSrtile nu reufesc s3 cadS de acord asupra componentei comisiei de arbitraj in 

termenul prevfizut la alineatui (2), oricare dintre par{i poate solicita pre§edintelui Comitetului mixt 
CETA sau delegatului pre§edintelui sS stabileascS arbiirii prin tragere la sorti din lista alcStuitS in 
temeiul articolului 29.8. Un arbitru va fi extras din sublista pSrlii solicitante, unul din sublista pSrjii 
solicitate §i unul din sublista pre§edin{ilor. Atunci cand parjile convin asupra unuia sau mai multor 
arbitri, orice arbitru rSmas este selectat prin aceea^i procedurS din sub-lista aplicabila a arbitrilor. In 
cazul in care pSitile au convenit asupra unui arbitru, altu! decSt pre^edintele, care nu este cetStean ai 
uneia dintre pSiti, pre^edintele §i celSlalt arbitru sunt selectati din sub-lista de prefedinji.

(a) 45 de zile de la data primirii cererii pentru consultSri; sau

(b) 25 de zile de la data primirii cererii de consultSri pentru aspecte mentionate la articolul 29.4
alineatui (4),

partea solicitantS poate deferi chestiunea unei comisii de arbitraj, transmifand cererea sa scrisS de 
instituire a unei comisii de arbitraj pSrpi solicitate.
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(4) Pre?edintele Comitetului mixt CETA sau delegatui pre§edintelui selecteazS arbitrii cat mai 
curand posibil §i in mod normal m termen de cinci zile lucratoare de la solicitarea menfionata la 
alineatul (3) a oricSreia dintre parfi. Pre^edintele sau delegatui pre§edintelui acordS o posibilitate 
rezonabiia reprezentantilor fiecSrei parji sS Fie prezenti in momentul tragerii la sorti. Unul dintre 
pre§edinti poate efectua selecfia numai prin tragere la sort! In cazul in care ceiaialt pre?edinte a fost 
informal cu privire la data, ora §i locul de seleclie prin tragere la sorii §i nu a acceptat sa participe In 
termen de cinci zile lucrStoare de la data solicitarii mentionate la alineatul (3).

ARTICOLUL 29.8

Lista arbitrilor

(1) ComitetuI mixt CETA stabile§te, la prima sa reuniune dup5 intrarea In vigoare a prezentului 
acord, o lists cu cel pufin 15 persoane, alese pe baza de obiectivitate, credibilitate §i discemSmant, 
care doresc §i sunt in mSsurS sS aciioneze in calitate de arbitri. Lista se compune din trei subliste: 
cate 0 sublista pentru fiecare parte §i o sublista a persoanelor care nu sunt resortisanfi ai niciunei 
parti care vor indeplini functia de pre§edinte. Fiecare sublista cuprinde cel pufin cinci persoane. 
ComitetuI mixt CETA poate revizui lista in orice moment ^i se asigurS cS lista este in conformitate 
cu prezentul articol.

(5) Data instituirii Comisiei de arbitraj este data la care este selectat ultimul dintre cei trei arbitri.

(6) In cazul in care lista prevazuta la articolul 29.8 nu este elaborata sau in cazul in care aceasta 
nu contine un nurnSr suficient de nume la momentul in care se inainteazS o solicitare in 
conformitate cu alineatul (3), cei trei arbitri vor fi tra§i la sorti dintre arbitrii care au fost propuji de 
catre 0 parte sau ambele pSrti in conformitate cu articolul 29.8 alineatul (1).

(2) i^bitrii trebuie sS aiba cuno§tinte de specialitate in doraeniul dreptului comercial 
international. Arbitrii care aciioneazS ca pre^edinti trebuie sS aib§, de asemenea, experienta in 
calitate de consilier sau membru al comisiei in cadrul procedurilor de solutionare a litigiilor pe teme 
din domeniul de aplicare a prezentului acord. Ace§tia trebuie sS fie independenti, i?i exercita functia 
In nume propriu §i nu accepts instructiuni din partea unei organizatii sau a unui guvem, nici nu au 
legatura cu guvemul niciunei parfi §i respecta codul de conduita din anexa 29-B.

(7) inlocuirea arbitrilor are loc numai din motivele §i in conformitate cu procedura prevazuta in 
anexa 29-A punctele 21-25.

ARTICOLUL 29.9

Raportul intermediar al Comisiei de arbitraj

(1) Comisia de arbitraj prezinta partilor un raport intermediar in termen de 150 de zile de la 
infiintarea comisiei de arbitraj. Raportul cuprinde;

(a) constatarile de fapt; ^i
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ARTICOLUL 29,11(b) hotarari pentru a stabili dacS partea soHcitata §i-a mdeplinit obligaiiile in temeiul prezentului 
acord.

Proceduri de urgentS

(2) Fiecare parte poate prezenta observalii, in scris, comisiei de arbitraj cu privire la raponul 
intermediar, sub rezerva oricaror termene stabilite de comisia de arbitraj. Luand In considerare orice 
asifel de observalii, comisia de arbitraj poate:

In cazuri de urgen|a, inciusiv cele care implica marfuri sau servicii perisabile sau de sezon care i§i 
pierd rapid vaioarea lor comerciaia, comisia de arbitraj f i partile depun toate eforturile pentru a 
accelera procedura In cea mai mare masura posibiia. Comisia de arbitraj are drept scop emiterea 
unui raport intermediar catre parti In termen de 75 de zile de la infiintarea comisiei de arbitraj §i a 
unui raport final In termen de 15 zile de la raportul intermediar. La cererea unei parti, comisia de 
arbitraj poate emite In termen de 10 zile de la cerere, o hotarare preliminara referitoare la 
considerarea cazului ca fiind sau nu urgent.

(a) sa iji reconsidere raportul; sau

(b) sa efectueze orice alta examinare suplimentara pe care o considera adecvata.

(3) Raportul intermediar al comisiei de arbitraj este confidential.

Subsectiunea B
ARTICOLUL 29.10

Conformitatea

Raportul final al comisiei de arbitraj

ARTICOLUL 29.12(1) Cu exceptia cazului in care parfile convin allfel, comisia de arbitraj emite un raport In 
conformitate cu prezentul capitol. Raportul final al comisiei de arbitraj prezintd constatarile de 
facto, aplicabilitatea dispozitiilor relevanie din prezentul acord ?i justificarea de baza a oricareia 
dintre constatarile f i concluziile sale. Hotararea comisiei de arbitraj prezentaia In raportul final al 
comisiei este obligatorie pentru parti.

Conformarea cu raportul final al comisiei de arbitraj

Partea solicilata ia toate masurile necesare pentru a se conforma cu raportul final al comisiei. Nu 
mai tarziu de 20 de zile de la primirea raportului final al comisiei de catre parji, partea solicitata 
informeaza cealalta parte §i ComitetuI mixt CETA cu privire la intentiile sale de conformare.(2) Comisia de arbitraj emite partilor ?i Comitetului mixt CETA un raport final in termen de 30 

de zile de la raportul intermediar.

t
(3) Fiecare parte publica raportul final al comisiei, sub rezerva punctului 39 din anexa 29-A.
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ARTICOLUL29.I3 ARTICOLUL 29.14

Perioada rezonabila de timp prevazuta pentru conformare Masuri reparatorii temporare in caz de neconformare

(1) In cazul in care confomiiiatea imediata nu este posibila, in termen de cel mutt 20 de zile de la 
primirea raportului final al comisiei de catre parti, partea solicitata notifica partii solicitante §i 
Comiierului mixt CETA perioada de timp necesara pentm conformare.

(1) Daca;

(a) partea solicitata nu notifica intentia sa de a se conforma cu raportul final al comisiei de 
arbitraj in conformitate cu articolul 29.12 sau timpul necesar pentru conformare in femeiul 
articolului 29.13 alineatul (1);(2) In cazul unui dezacord intre parti cu privire la termenul rezonabil necesar pentru conformarea 

cu raportul final al comisiei de arbitraj, partea solicitanta poate solicita in scris comisiei de arbitraj, 
in termen de 20 de zile de la primirea notificarii trimise de partea solicitata in temeiul alineatului 1, 
sa stabileasca perioada de timp rezonabila. Cererea este notificata in acela^i timp celeilalte parti ?i 
Comitetului mixt CETA. Comisia de arbitraj notifica hotar3rea sa par^ilor ?! Comitetului mixt 
CETA in termen de 30 de zile de la data prezentarii cererii.

(b) la cxpirarea termenului rezonabil. partea solicitata nu notifica nicio masura adoptata pentru a 
se conforma cu raportul final al comisiei de arbitraj; sau

(c) comisia de arbitraj privind conformarea mentionata la alineatul (6) stabile?te ca o masura 
luata in vederea conformarii este incompatibila cu obligatiile parjii in temeiul dispozitiilor 
mentionate la articolul 29.2,(3) Perioada de timp rezonabila poate fi prelungita prin acordul reciproc al partilor.

(4) In orice moment dupa prima jumitate a perioadei de timp rezonabile ?i la cererea parjii 
solicitante, partea solicitata i?i exprima disponibilitatea pentru a discuta masurile pe care le ia 
pentru a se conforma cu raportul final al comisiei.

partea solicitanta are dreptul sa suspende obligajiile sau sa primeasca compensatii. Nivelul de 
anulare sau prejudiciere se calculeaza de la data notificarii raportului final al comisiei de arbitraj 
catre parti.

(2) Inainte de suspendarea obligatiilor, partea solicitanta notifica partii solicitate §i Comitetului 
mixt CETA intentia sa in acest sens, inclusiv nivelul obligafiilor pe care intenfioneaza sa le 
suspende.

(5) Partea solicitata notifica cealalta parte ?i ComitetuI mixt CETA, inainte de tncheierea 
perioadei de timp rezonabile, cu privire la masurile pe care le-a adoptat pentru a se conforma cu 
raportul final al comisiei de arbitraj.

(3) Cu exceptia unor dispozifii contrare din prezentui acord, suspendarea obligatiilor se poate 
referi la orice dispozitie prevazuta la articolul 29.2 ?i se limiteaza la un nivel echivalent cu anularea ' 
sau prejudicierea cauzata de tncaicarea respectiva.
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(4) Partea solicilanta poate pune m apHcare suspendarea dupa 10 zile lucratoare de la data 
primirii notificarii menfionate la alineatul (2) de panea soIicitatS, cu exceplia cazului in care o parte 
a solicitat arbifrajul in temeiul alineatelor (6) §i (7).

(8) Partea soIicitantS nu suspends obligatiile pinS cand comisia de arbitraj reconvocata in 
conformitate cu alineatele (6) §i (7) nu a emis hotararea. Orice suspendare trebuie sa fie conforma 
cu hotararea comisiei de arbitraj.

(5) Un dezacord intre parji cu privire la exisienta oricarei masuri luate pentru a se conforma sau 
la coerenja acesteia cu dispozitiile mentionate la articolul 29.2 („dezacord privind conformarea”) 
sau cu privire la echivalenla dintre nivelul de suspendare ?i anularea sau prejudicierea cauzata de 
Incaicare (..dezacord privind echivalenta”) este deferit comisiei de arbitraj.

(9) Suspendarea obligajiilor este temporara §i se aplicS numai pSna in momentul retragerii sau 
modificarii mSsurii despre care s-a constatat c& este incompatibiia cu dispozitiile mentionate la 
articolul 29.2. astfel incSt s3 se asigure punerea in conformitate a acesteia cu dispozitiile respective, 
astfel cum se prevede la articolul 29.15, sau panS in momentul in care p§rtile au solutionat litigiul.

(10) in orice moment, partea solicitantS poate cere pSrtii solicitate sa prezinte o oferta de 
compensare temporara, iar partea solicitata prezinta o astfel de oferta.

(6) O parte poate sa convoace din nou comisia de arbitraj transmitand o cerere scrisa comisiei de 
arbitraj, celeilalte parti §i Comitetului mixt CETA. In cazul unui dezacord privind conformarea, 
comisia de arbitraj se convoaca de catre partea solicilanta. in cazul unui dezacord privind 
echivalenta, comisia de arbitraj se convoaca de catre partea solicitata. In cazul dezacordurilor atSt 
privind conformarea, cat §i privind echivalenja, comisia de arbitraj hotara?te cu privire la 
dezacordul privind conformarea inainte de a se pronunta asupra dezacordului privind echivalenta.

ARTICOLUL 29.15

Revizuirea masurilor adoptate pentru conformare dupS suspendarea obligatiilor
(7) Comisia de arbitraj comunicS hotMrea sa pSrtilor ^i Comitetului mixt CETA in consecinta:

(1) Aiunci cand, dupa suspendarea obligatiilor de cStre partea solicilanta, partea solicitata ia 
masuri pentru a se conforma raportului final al comisiei de arbitraj, partea solicitata notifica cealalta 
parte ^i Comitetul mixt CETA §i solicita incetarea suspendarii obligatiilor aplicata de partea 
solicitanta.

(a) in termen de 90 de zile de la depunerea cererii de reconvocare a comisiei de arbitraj, in cazul 
unui dezacord privind conformarea;

(b) in termen de 30 zile de la depunerea cererii de reconvocare a comisiei de arbitraj, in cazul 
unui dezacord privind echivalenta;

(c) in termen de 120 de zile de la prima cerere de reconvocare a comisiei de arbitraj, in cazul unui 
dezacord atat privind conformarea, cSt ?! privind echivalenta.

1
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(2) In cazul in care par{ile nu ajung la un acord in ceea ce prive§te compatibilitatea mSsurilor 
notificate cu dispozijiile meniionate la articolul 29.2 in termen de 60 de zile de la data primirii 
notificarii, partea solicitantS solicits in sens comisiei de arbitraj s3 adopte o hotSrare in aceastS 
privinja. Cererea este notificatS in acela^i timp celeilalte parfi $i Comitetului mixt CETA. Raportul 
final al comisiei de arbitraj este notificat parjilor f i Comitetului mixt CETA, in termen de 90 de zile 
de la data depunerii cererii. In cazul in care comisia de arbitraj hotara§te cS orice masurS luata in 
vederea conformarii este in conformitate cu dispozipile menponate la articolul 29.2, suspendarea 
obUgapilor inceteaza.

ARTICOLUL 29.17

Norma generals de interpretare

Comisia de arbitraj interpreteazS dispozitiile prezentului acord in conformitate cu normele obijnuite 
de interpretare a dreptului intemajional public, inclusiv normele stabilite in Convenfia de la Viena 
privind dreptul tratatelor. De asemenea, comisia de arbitraj ia in considerate interpretarile relevante 
din rapoartek grupurilor speciale fi ale organului de apel, adoptate de Organul de soluponare a 
litigiiloral OMC.

SECTIUNEA D
ARTICOLUL 29.18

Dispozipi generale
HotarSnle comisiei de arbitraj

HotarSrile comisiei de arbitraj nu pot nici spori, nici reduce drepturile obligapile prevazute de 
dispozipile prezentului acord.

ARTICOLUL 29.16

Regulamentul de procedura

ARTICOLUL 29.19Procedura de solutionare a litigiilor in temeiul prezentului capitol este reglementata de regulamentul 
de procedura pentru arbitraj din anexa 29-A, cu exceptia cazului in care partile convin altfel.

Solupi convenite de comun acord

In temeiul prezentului capitol, parfile pot ajunge, in orice moment, la o solupe convenitS de comun 
acord intr-un litigiu. Acestea notifies orice astfel de solutie Comitetului mixt CETA ?i comisiei de 
arbitraj. In urma notificSrii solutiei agreate de ambele parfi, comisia de arbitraj ifi inceteazS lucrSrile 
§i procedura se incheie.
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(2) In pofida alineatului (1), Comitetul mixt CETA poate decide sS modifice protocoalele §i 
anexele la prezentul acord. Par^ile pot aproba decizia Comitetului mixt CETA in conformitate cu 
propriile cerinje proceduri interne necesare pentni intrarea in vigoare a modificarii. Decizia intrS 
in vigoare la o data convenita de catre parti. Prezenta procedura nu se aplica modificarilor aduse 
anexelor 1.11 §i III §i modificarilor aduse anexelor la capitolele opt (Investitii), noua (Comertul 
transfrontalier cu servicii), zece (Intrarea §i §ederea temporara a persoanelor fizice aflate in vizita de 
afaceri) §i treisprezece (Servicii financiare), cu excepfia anexei 10-A (Lista punctelor de contact ale 
statelor membre ale Uniunii Europene).

CAPITOLUL TREIZECI

DlSPOZIjn FINALE

ARTICOLUL 30.1

Partile integrante din prezentul acord

Protocoalele, anexele, declaratiile, declaratiile comune, angajamentele §i notele de subsol din 
prezentul acord sunt parte integranta din acesta. ARTICOLUL 30.3

Utilizarea preferintelor

ARTICOLUL 30.2
Pentru o perioada de 10 ani de la intrarea in vigoare a prezentului acord, pirlile fac schimb de cifre 
trimestriale la nivelul liniei tarifare pentru capitolele 1-97 din Sistemul armonizat cu privire la 
importul de marfuri de pe teritoriul celeilalte parti care fac obiectul unor niveluri tarifare bazate pe 
clauza natiunii celei mai favorizate 5i al preferintelor tarifare in temeiul prezentului acord. Cu 
exceptia cazului in care partile decid altfel, perioada va fi reinnoita pentru cinci ani §i poate fi 
prelungita ulterior de catre parti.

Modificari

(1) Partile pot conveni in scris sa modifice prezentul acord. 0 modificare intra in vigoare dupa ce 
partile §i-au comunicat notificari in sens care atesta ca au indeplinit cerintele §i procedurile lor 
interne aplicabile, necesare pentru intrarea in vigoare a modificarii, sau la data pe care partile o 
stabilesc de comun acord.

ARTICOLUL 30,4

IContul curent

Partile autorizeaza, intr-o moneda liber convertibiia §i in conformitate cu articolul VIII din Staiutui 
Fondului Monetar International, incheiat la Bretton Woods la 22 iulie 1944, orice piati §i 
transferuri din contul curent al balanfei de piafi intre parti.
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(2) Prezentui acord intrS in vigoare in prima zi a celei de a doua luni care urnieazS datei la care 
par^ile ?i-au comunicat notificSri in sens care atestS c5 au indeplinit cerinfele §i procedurile interne 
sau la data pe care parjile o stabilesc de comun acord.

ARTICOLUL 30.5

Circulafia capitalurilor

(3) (a) PSrtile pot aplica cu litlu provizoriu prezentui acord din prima zi a lunii care urmeazS
datei la care parjile §i-au comunicat notificari care atestS c3 cerinjele §i procedurile 
interne necesare pentru aplicarea provizorie a prezentului acord au fost indeplinite sau la 
0 alta data pe care parjile o stabilesc de comun acord.

Parfile se consulta reciproc in vederea facilitarii circulafiei capitalurilor intre acestea prin 
continuarea punerii in aplicare a propriilor politic! privind liberalizarea contului operatiunilor de 
capital §i al operatiunilor financiare §i prin sprijinirea unui cadru stabil §i sigur pentru investitiile pe 
termen lung.

(b) in cazul in care o parte ifi propune sa nu aplice cu titlu provizoriu o dispozifie a
prezentului acord, aceasta notifica in prealabii celeilalte parti dispozitiile pe care nu le 
va aplica cu titlu provizoriu §1 propune initierea unor consultari l^ra intarziere. in 
termen de 30 de zile de la notificare, cealalta parte poate sa se opuna, caz in care 
prezentui acord nu se aplica cu titlu provizoriu, sau sa transmita propria notificare 
privind dispozitiile echivalente din prezentui acord, daca este cazul, pe care nu 
intentioneaza sa le aplice cu titlu provizoriu. In cazul in care, in termen de 30 de zile de 
la a doua notificare, cealalta parte prezinta o obiectie, prezentui acord nu se aplica cu 
titlu provizoriu.

ARTICOLUL 30,6

Drepturile private

(1) Nicio dispozifie a prezentului acord nu se interpreteaza ca acordSnd drepturi sau impunSnd 
obligatii asupra persoanelor, altele decSt cele constituite intre parti in temeiul dreptului international 
public, nici ca permitlnd invocarea directa a prezentului acord in sistemele juridice interne ale 
partilor.

Dispozitiile care nu fac obiectul unei notificari comunicate de o parte se aplica cu titlu 
provizoriu de partea respectiva din prima zi a lunii care urmeaza ultimei notificari sau la 
orice alta data pe care parfile o stabilesc de comun acord, cu conditia ca partile sa ifi fi 
comunicat notificari in temeiul literei (a).

(2) O parte nu prevede un drept de aejiune in conformitate cu dreptul sau intern impotriva 
celeilalte parti, pe motiv ca o masura a celeilalte parti este incompatibila cu prezentui acord.

ARTICOLUL 30.7
(c) O parte poate inceta aplicarea cu titlu provizoriu a prezentului acord prin notificarea in 

scris a celeilalte parji. O astfel de incetare produce efecte din prima zi a celei de-a doua 
luni care urmeaza notificarii respective.

Intrarea in vigoare fi aplicarea provizorie

(1) Parfile aproba prezentui acord in conformitate cu propriile cerinje fi proceduri interne.
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(d) In cazul in care prezentul acord sau anumite dispozifii ale prezentului acord se aplicS cu 
titlu provizoriu, pSrtile in{eleg prin termenul „intrarea m vigoare a prezentului acord” 
data aplic5rii cu titlu provizoriu. Comitetul mixt CETA §i alte organisme 
instituite/create in temeiul prezentului acord Tji pot exercita funcjiile in timpul aplicarii 
cu titlu provizoriu a acordului. Orice decizii adoptale fn exercitarea funciiilor acestora 
vor inceta sS mai producS efecte in cazul in care aplicarea cu titlu provizoriu a 
prezentului acord inceteazS tn temeiul literei (c).

(b) nu au trecut mai mult de trei ani de la data mcetarii acordului.

(3) Acordul mire Comunitatea Economic^ Europeand fi Canada privind comerful cu bduturi 
alcoolice, incheiat la Bruxelles la 28 februarie 1989, astfet cum a fost modificat („Acordul privind 
bauturile alcoolice din 1989”) ji Acordul dintre Comunitatea Europeand Canada privind 
comerful cu vinurl fi bduturi spirtoase, incheiat la Niagara-on-the-Lake la 16 septembrie 2003 
(..Acordul privind vinurile §i bSuturile spirtoase din 2003”) sunt incorporate in prezentul acord §i 
fac parte integrants din acesta, astfel cum au fost modificate prin anexa 30-B.

(4) Canada prezintS notificSri in temeiul prezentului articol catre Secretariatul General al 
Consiliului Uniunii Europene sau cStre succesorul acestuia. Uniunea Europeans depune notificSri in 
temeiul prezentului articol cStre Ministerul de Afaceri Exteme, Comerf ji Dezvoltare din Canada 
sau succesorul acestuia.

(4) Dispozitiile Acordului privind bSuturile alcoolice din 1989 sau ale Acordului privind vinurile 
§i bSuturile spirtoase din 2003, astfel cum au fost modificate ?! incorporate in prezentul acord, 
prevaleazS in mSsura in care exists o neconcordan|S intre dispozitiile acordurilor respective §i orice 
alts dispozitie a prezentului acord.

(5) Acordul de recunoa^tere reciprocd intre Comunitatea Europeand fi Canada (..Acordul de 
recunoa§tere reciprocS”) incheiat la Londra la 14 mai 1998 inceteazS de la data intrarii in vigoare a 
prezentului acord. In cazul aplicSrii cu titlu provizoriu a capitolului patru (Bariere tehnice in calea 
comerpilui) in conformitate cu articolul 30.7 alineatul (3) litera (a), Acordul de recunoa^tere 
reciprocS, precum §i drepturile §i obliga(iile derivate din acesta se suspends incepand cu data de 
aplicare cu titlu provizoriu. In cazul in care aplicarea cu titlu provizoriu este anulatS, suspendarea 
Acordului de recunoa§tere reciprocS inceteaza. •

ARTICOLUL 30.8

Incetarea, suspendarea sau incorporarea alter acorduri existente

(1) Acordurile enumerate in anexa 30-A inceteazS sS mai producS efecte §i sunt inlocuite de 
prezentul acord. Incetarea acordurilor enumerate in anexa 30-A produce efecte de la data intrSrii in 
vigoare a prezentului acord.

(2) In pofida alineatului (1), o cerere poate fi depusS in temeiul unui acord enumerat in anexa 
30-A in conformitate cu normete $i procedurile stabilite in acord, in cazul in care;

(a) tratamentul care face obiectul cererii a fost acordat atunci cand acordul nu incetase; §i
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(2) in pofida alinealului (1), m cazul in care prezentul acord inceteazS, dispozitiile capitolului opt 
(Investifii) continua sa produca efecte pentm o perioada de 20 de ani de la data incetarii prezentului 
acord in ceea ce privesie investitiile efectuate tnainte de aceasta data.

(6) Parjile recunosc realizarile care au fost objinute in cadrul Acordului intre Comunitatea 
Europeans Guvernul Canadei cu privire la masurile sanitare pentru protecfia sSnStafii publice 
animate in comerful cu animate vii produse de origine animala, incheiat la Ottawa la 17 
decembrie 1998 („Acordul veterinar”), 51 i?i confirma intenfia de a continua aceasta activitate in 
cadrul prezentului acord. Acordul veterinar inceteaza la data intrarii in vigoare a prezentului acord. 
in cazul aplicarii cu titlu provizoriu a capitolului cinci (Masuri sanitare ^i fitosanilare) in 
conformitate cu articolul 30.7 alineatul (3) litera (a), Acordul veterinar, precum §i drepturile §i 
obligatiile derivate din acesta se suspenda incepand cu data de aplicare cu titlu provizoriu. in cazul 
in care aplicarea cu titlu provizoriu este anulata, suspendarea Acordului veterinar inceteaza.

ARTICOLUL 30.10

Aderarea unor noi state membre la Uniunea Europeana

(1) Uniunea Europeana notifica partea canadiana cu privire la orice solicitare a unei tari de a 
adera la Uniunea Europeana.(7) Definitia „intrarii in vigoare a prezentului acord” prevazuta la articolul 30.7 alineatul (3) 

litera (d) nu se aplica prezentului articol.
(2) in cursul negocierilor dintre Uniunea Europeana ?! tara care solicita aderarea, Uniunea 
Europeana;

ARTICOLUL 30.9
(a) ofera, la cererea Canadei ?i in masura in care este posibil, toate informatiile privind orice 

aspect reglementat de prezentul acord; §iincetarea acordului

(b) ia in considerare orice preocupari exprimate de Canada.(1) O parte poate denunja prezentul acord printr-o notificare scrisa de incetare transmisa 
Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene §i Ministerului de Afaceri Exteme, Comeri 
$i Dezvoltare din Canada sau succesorilor respectivi ai acestora. Prezentul acord inceteaza sa mai 
produca efecte la 180de zile de la data notificarii respective. Partea care transmite notificarea de 
incetare prezinta, de asemenea, 0 copie a notificarii Comitetului mixt CETA.

(3) Uniunea Europeana notifica partea canadiana cu privire la intrarea in vigoare a oricarei 
aderari la Uniunea Europeana.

(4) Cu suficienf timp inainte de data aderarii unei tari la Uniunea Europeana, Comitetul mixt 
CETA examineaza eventualele efecte ale aderarii asupra prezentului acord §i decide cu privire la 
orice masuri de ajustare sau de tranziiie necesare.
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(5) Orice nou siat membm al Uniunii Europene devine pane la prezentul acord de la data aderarii 
sale la Uniunea Europeans, prin intermediul unei clauze tnscrise in acest sens in actul de aderare la 
Uniunea Europeana. In cazul in care actul de aderare la Uniunea Europeans nu prevede aderarea 
automats a statului membru al Uniunii Europene la prezentul acord, respectivul stat membm al 
Uniunii Europene aderS la prezentul acord prin depunerea unui act de aderare la acord la 
Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene la Ministeml de Afaceri Exteme, Comer} §i 
Dezvoltare din Canada sau succesorii respectivi ai acestora.

Voor licl Koninkrijk Bclgiti 
I’ouf Ic Royaumc de Belgique 
i'iir das Konigrcieh Bclgien

Vlaamsc' CJcmccnschap. dc I'raniic Cicnicvn«cfiiip, (Ic [lniisliilii?cDczc hitndlckcnini; vcfbindi evciiecrv, dc 
Gcmcciisc'liiip, hcl Vlaam^c Cicwc'^f. hcl Waclse Ccwcs! cn hct tlniiscls Hoid'dslcdL’lijk (Icsscst.

Celic iignalurc cngate etalciticnl lu Coiiiniunaulc Ihinvaisc, l;i Cor.iimiii;iijlc Hiimiuide, In Coinmuniiuli; 
i;cmicnoplu>iic. h Region unlloiiiii:, la KcBian naiiraiidc cl b Rcijicmdc Bnncllcs-<'apilak-.

niese Dnlerbchrili hiiidci ajBkicIi die Deulschspruchige Ocraciiisitiafl, die I ISmiselie Oenieinscliiift. die 
Kpin/bsiviheOemeirisclijIl, die Walloiiibclie Resinn, die I'liiniiselie Kegioii end die Renioii Hrii>sel-llaiipKladl.

ARTICOLUL 30.11

Texte autentice

3a PciiyCiiHKa Bwii ap^Prezentul acord se tntocme^te in dublu exemplar, in limbile bulgarS, cehS, croatS, danezS, englezS, 
estonS, fmlandezS, francezS, germanS, elenS, Italians, letonS, lituanianS, maghiara, maltezS, 
olandezS, polonS, portughezS, romanS, slovacS, slovenS, spaniolS §i suedezS, fiecare text fiind in 
egalS mSsurS autentic.

Za Ceskou republiku

(

For Kongerigel Danmark

»
/
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Pour la Repiibliquc frangaiscl-Ur die Hundcsrepublik Deutschland

Za Republiku Hrvatskutest! Vabariigi nimel

7
Thar cheann Na htireann 
For Ireland

Per la Rcpubblica italiana

rla TTiv KuTtpiuKTi AripoKparia
Fia TT|v EW.riviiai AripoKpuTia

Latvijas Republikas varda -
Por el Reino dc Espana

EU/CA/X 7EU/CA/X 5
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Fur die Rcpiiblik OslcrreichLietuvos Respublikos vardu

W imieniu Rzcczypuspolilej PolskiejPour le Granu-Duche de Luxembourg

Pda Rcpuhliea PortuguesaMagyarorszag rcszerdi

Pentru RomaniaGhar-Repubblika la'Malta

Za Rcpuhliko SlovenijoVoor hei Koninkrijk dcrNedcrlandcn !

r\

\J
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3a EBponeHCKHfl cbioj 
Por la Unidn Europca 
Za Evropskou unii 
For Den Europaiske Union 
Fur die F.uropaischc Union 
Euroopa Liidu nimcl 
Pia TTiv EupcDnaticp ’Evuiop 
For the European Union 
Pour I'Union curopeenne 
Za Europsku uniju 
Per I'Unione europea 
Eiropas Savicn7ba<; varda - 
Europos S^ungos vardu 
Az Europai Unio rcszcrol 
Ghall-Unjoni Ewropca 
Voor de fiuropesc Unie 
W imieniu Unii EuropejKkiej 
Pela Uni§o Europeia 
Pentru Uniunea Eiiropeana 
Za Europsku liniu 
Za Evropsko unijo 
Euroopan uninnin puolesta 
Fdr Europeiska unionen

Za Slovcnskii rcpubliku

\

Suomen lasavallan puolesta 
For Rcpubliken Finland

For Konungariket Sverige

■J For Canada 
Pour le Canada

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
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llpo.-|xo.ii'H''TTCKn 0 lanepuiro Kotiiii; Hii iipiiniHa-ia, .Kiioiiip3)i n ap\ii»iiic iia rciii:pi 
l£i lexio quc prctedc es I'opia ccnilkada L-onlixmcdel iirigin.il dcposilndo en los archives de la Secrciaria General del Consejo en Uruscfas. 
I’fcdchozi lc\ljc ovOhenym cipiscm originalu ulofencho v arcfiivu gcnerAlniho sckrclaruiiu Rady v Ilnjsclu.
|•■llriln^!5v-ndc Icksi lt cn hckraificl genpirn aforiginaldiikumcnici dcponcrel i RSdels Gencriilsckrciarials arkiver i Bruxelles
Der vorstcheiidc Texi isl eine heglaiibigie Ahschrift des Originals, das im Archiv dcs Ucncralsekreiarials des Rates in UrUssel himcriegi ist.
ficliicv teksi on lOcst.iiuJ kocipi.i origrnaalisi. mis on aiitud hoiule nSukogu pcasekreiariaadi orhiivi Bnisselis.
To uvujTt|)iri Kdprn'o nivui aKiiiPi;(; nvtivpuoo lou nprjTortxou itmi tivoi KoiaicOcipfv'o 010 ripycio tti; I cvixfi; TpupimiPfn^ mu 
liipfkiuJ.iou mig Bpu^Jxg.
The preceding tc\l is a ccnilkd true copy of the original deposited in the archives of Ihe General Secrciariai ofihc Council in Brussels, 
l.c lexic qui precede esi une copic ccnifice confonne it I'original depose dans Ics archives do secretariat gcndr.nl du Conseil a Bruxelles 
Teksi koji preihodi poivrdenaje kopija vjerna uriginalu polofcnom u artiivii Glaviiog tajnitiva Vijecti u Biuxellcsu. 
il leslo ehc precede c unacopia ccnilkalacorl'ormc all'origirmle dcpositaio presso gli archiv i del segrciarialo gener.nlc del C'on.siglio a 
Bruxelles.
Sis lekst.s ir iiplieein'iia kopija. kas athilsi iiriginalam, kiirS deponeis Padotres ricneral-ekrclariiita athiios Brisele.
Pirmiau pateikias icksia.s vra 'I'arxbos gcnoralitiio sekreioriaio arehjvuose Rriuselyie dcponiioto originalo patvininta kopija.
A fciiii s/Oveg a funties f fiiilkdrsagdnak hriissrcli iraltarub.nii leidibe hel) vvett eredcii pditlanv' hilcles masotata.
Il-icsi prccedenti huwa kopja cckrlillkala vera lal-original iddepo^iiat fl-arkieji ta.s-ScgteinrJia (ienerttli lal-Kiirisill ft Urussell. 
lac votirgaande teksi is* hci voor eonvluidend itcvvtiiirmerkl uischrin van hci originecl. nedergelegd in Jc archieven van hel secretariti.il- 
gencraal van de Raad tc Brussel.
Povvy/j/y leksljesi kopiq poswitidcyonq /a /goJnosc z oryginaiein zloZonvni vv jrehiwuni Sekrei.nriaiu Generafneso Rndv \v Bfukseli.
O Icxli) que precede e uma copiii auiemieuda do original deposilado nos arquivos do Scereitiriado-Gcral do Conseftio cm Bruxel.ns.
Texiul tinlerior consliluie o copie ccrtirc.nt.’i pemru conibrinilate u originalului depus in arhiveic Secrelaiialuliii Geiiviat al Corisiliului la 
Bruxelles.
Pfcdchddzajiici le.xl Jc overenou kopiou originalu. klorj’jc uloJcn^ v arehivcGencrilncho sekrelaritilu Rady v Bruseli.
Zgomje besedilo je overjena verodostojna kopija izvirnika, ki je depoiiiran v arliivu gciicraincca sekreiariaia Sveia v Oruslju.
Udellfi oleva teksli on oikeaksi ludisleltu jUljenniis lirvssclissii olevon neuvoslon pailsilitcerisiOn arkistnon ullcieiusla alkiipeiaisesla icksiisla. 
Ovansiaende ICM iir cn beslyrkt avskrifl av del origintil soni depoiicrals i rddcis gcneralsckrciaritilx arkiv i Brvssel.

ccupeTtipnat itti Cuiieiii u KpiOKceti.

bpiuKce.i,
111 useltis, 
lijusel. 
Briixelle.v, den 
riilLssel. Jen 
Hmssel,

Hi us sell,
Hruxeltes. le
Bruxelles,
Bruxelles, addi
Hnsciv,
llriiiselis
UilhsvtI.
Biuxsell.
Biiissel,
lirukscla. diiiti
Bfiixchis, cm
Biuxelles,
Bruscl
Hruselj,
Hiyssel,
Bryssel den

0 8 -11- 2016

3a reiiepa-iiiiifl eexperap iia Ci.neia iia BupoiiericKiia cuioa 
Por cl Scerclario General del Consejo de la Unidn buropca 
/.a geiier.ilniho tajemnlka Rady l-vrupskd iinid 
Pur ncncrtil.sekreta;ren for Rdilei for Den iiimipteiskc Union 
Kllr dcii Oenerulsckfciar des Kales der Ituropaischen Union 
I'jroiipti l.iidii Nftukogu pcasekrci’iri iiimel 
Piu tov i'rviKii I'liuppaitci too JiuppouJ.ioo iqg (iupioauixqg'UvuicrTig 
For the Sccrelary-General of ihe Council of the Curopean Union 
Pour le Sccrdlairc Gcncrtil du Conseil de I'l Inion curopeenne 
Za glavjiog lajnika Vijcca fmropske unije 
Per il Scgrelario Gencrtilc del Consiglio dell'Unionc eiirnpea 
Hiropus Savienibas Padoines (jienerjlsekieU'tr.i varda ~
Huropos Stijungos larybosgeii 
.A/. I:aru[*in IJnid 'I antjcstinrik f
Gitas-Segreiiirjii Generali lal-Kiinsill lal-Uiijoiii Kwropea 
Voor de Seerctaris-ljeiicraal van de Road van de Kurupese Unic 
W iinieniii Sekrciarzn Genenilncgn Rady Unii litiropejskiej 
Pcio Seereliirio-Geral do Coiiselho Ja Unito Ituropeia 
Pcniru Scereiarul General ai Consiliului IJitiunii liuropenc 
Zii generllnehvi tajoinnika Rady Furtipskej unie 
Za generalnega sekrciarja Svcia Evropske unije 
Ituroopan unioniii neuvoston paasihieerin jiuoicsia 
I'i'r gcncr.ilsekrelertiren liir liuropeiskti uriiotiens rSd

eralinio sekreioriaiis vardu
olilktira revcheii

Copie certificata a exempl^ul^'SeSinti'd? mAE

Directia Tratate^^Sraati^aW Jl:] 
________Ministerul

1.. scniAVO
Uirecleur General
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