
  

 

TILLEGG 1 TIL VEDLEGG VII 

 

UKRAINA – LISTE OVER SPESIFIKKE FORPLIKTELSER HENVIST TIL I ARTIKKEL 3.17 
 

 

Måter å yte tjenester på: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

 

- Forpliktelsene for en gitt sektor skal ikke overstige forpliktelsene i enhver sektor som mottar tjenesten som innsats eller på annen måte er beslektet. 

- Henvisning til CPC-koder viser til kodene brukt i “UN Provisional Central Product Classification (Statistical Papers, Series M, n° 77, Provisional Central Product Classification, 

Department of International Economics and Social Affairs, Statistical Office of the United Nations, New York, 1991).” 

- Med mindre noe annet er nevnt, relaterer krav til opphold, bopel, kommersiell tilstedeværelse osv i en forpliktelse seg til Ukrainas territorium. 

- Fotnoter er en integrert del av bindingslisten.  

   

 

DEL I. HORISONTALE FORPLIKTELSER 

 

 

Del 1 omfatter de forpliktelser som gjelder handel med tjenester i alle bundne sektorer, med mindre noe annet er spesifisert.  Forpliktelsene som gjelder handel med tjenester i 

spesifikke sektorer er oppført i del II. 
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Måter å yte tjenester på: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

ALLE SEKTORER 

INKLUDERT I DENNE 

BINDINGSLISTEN  

 

Fast eiendom 

 

  

 

 

(3), (4) Utenlandske borgere og personer uten 

statsborgerskaphar ikke rett til å erverve 

landsbrukseiendom. Utenlandske borgere og 

personer uten statsborgerskap har ikke rett til å 

erverve statlige eller kommunale eiendommer 

uten omkostninger, eller til å privatisere slike 

eiendommer som de har hatt bruksrett til.   

Utenlandske juridiske personer kan kun erverve 

eierrettigheter til land som ikke er bestemt for 

landbruksformål og hvor ervervet av fast 

eiendom er relatert til forretningsvirksomhet i 

Ukraina. 

Det er ingen begrensninger i utlendingers eller 

utenlandske juridiske personers leie av land.   

 

 

 

Subsidier og annen statsstøtte 

 

 (1), (2), (3), (4) Ubundet med hensyn til subsidier og 

annen statsstøtte, herunder adgang til finansielle 

eller andre statlige midler.  

Adgang til subsidier og andre former for 

statsstøtte, herunder adgang til finansielle og 

andre statlige midler, er begrenset til ukrainske 

statsborgere og/eller ukrainske juridiske 

personer. 

Retten til subsidier og andre former for 

statsstøtte, herunder adgang til finansielle og 

andre statlige midler, kan begrenses til bestemte 

regioner, grupper mennesker som lider av 

ufordelaktig sosial eller økonomisk stilling, 

småbedrifter, samfunnsmessig viktige enheter, 

og offentlige infrastrukturbedrifter. 
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Måter å yte tjenester på: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

Personbevegelighet 

 

(4) Innreise og midlertidig opphold i Ukraina for 

utenlandske tjenestetilbydere krever 

midlertidig oppholdstillatelse eller 

arbeidstillatelse. 

Utenlandske personer (avsnitt I og IIb) kan få 

arbeidstillatelser for en periode på 3 år.  

Perioden kan forlenges med 2 år. For dette 

formål må arbeidsgiver søke i henhold til 

foreskrevet prosedyre til det aktuelle 

arbeidsformidlingskontoret ikke senere enn en 

måned innen utløp av den forrige 

arbeidstillatelsen.  

Innreise og midlertidig opphold for utlendinger 

nevnt i avsnitt IIa, IIc og IId er begrenset til en 

periode på 180 dager i løpet av ett kalenderår. 

Ubundet, unntatt som vist nedenfor om 

midlertidig innreise og opphold for fysiske 

personer: 
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Måter å yte tjenester på: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

 I.  Bedriftsinternt forflyttet person (ledere, 

mellomledere og spesialister)  

 

(“Bedriftsinternt forflyttet person” skal forstås 

som en person som er ansatt av en juridisk 

enhet, bortsett fra velgjørende organisasjoner, 

etablert i territoriet til et WTO-medlem, og 

som søker midlertidig opphold for å levere 

tjenester i Ukraina gjennom sin arbeidsgivers 

kommersielle tilstedeværelse.) 

 

En person som er ansatt av en juridisk enhet, 

eller er deltaker i enheten (men ikke med 

kontrollerende interesse), for en periode på 

ikke mindre enn 1 år, som søker midlertidig 

opphold for å levere tjenester til enhetens 

avdelingskontor, filial, eller datterselskap som 

driver tilsvarende virksomhet i Ukraina. 

 

 

 

 

 (a) Ledere: 

Personer i organisasjonen som hovedsakelig 

utfører direkte ledelse av den juridiske enheten 

eller som fastsetter mål og strategi for enheten 

eller dens viktigste deler eller funksjoner, og 

som har vid beslutningsmyndighet og kun er 

underlagt generelt tilsyn eller veiledning fra 

toppledelsen, styret eller aksjonærer.  
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Måter å yte tjenester på: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

 (b) Bestyrere: 

Personer i organisasjonen som bestyrer den 

juridiske enheten eller avdeling eller 

underavdeling, utfører kontroll av arbeidet til 

annet profesjonelt eller administrativt 

personell, har myndighet til å ansette og si opp 

personell eller anbefale ansettelse, oppsigelse 

eller andre personellmessige tiltak så vel som 

utøver personlig myndighet med hensyn til 

daglig drift av organisasjonen.   

(c) Spesialister: 

Personer i organisasjonen som innehar 

kunnskap på høyt nivå og innehar egen 

kunnskap om organisasjonens produkter, 

tjenester, virksomhet eller styringsteknikker. 

Denne kunnskapen bør reflektere akademiske 

og profesjonelle kvalifikasjoner som er 

nødvendige for å utføre arbeid i vedkommende 

fag. 

 

  

 II.  Andre viktige personer  

 

(a) Tjenesteselgere: 

En fysisk person som oppholder seg 

midlertidig i Ukraina for å delta i 

forretningsmøter, herunder forhandlinger om 

kontrakter for salg av tjenester, eller i liknende 

aktiviteter. 

 

En tjenesteselger kan ikke delta i direkte 

salgsvirksomhet eller tilbud av tjenester til 

allmennheten. 
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Måter å yte tjenester på: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

 (b) Personer som yter tjenester uten å etablere 

kommersiell tilstedeværelse i Ukraina (direkte 

ytelse av tjenester): 

En fysisk person som oppholder seg 

midlertidig i Ukraina i henhold til en kontrakt 

for direkte ytelse av tjenester og som oppfyller 

profesjonskravene i avsnitt I c). 

 

  

 (c) Personer med ansvar for etablering av 

kommersiell tilstedeværelse i Ukraina. 

 

En fysisk person som er ansatt av en 

tjenestetilbyder eller ansvarlig for etablering 

av kommersiell tilstedeværelse i følgende 

tilfeller: 

 

- representanter for en tjenestetilbyder som ikke 

er engasjert i direkteleveranse eller salg av 

tjenester; eller  

- representanter for en tjenestetilbyder ansatt av 

en virksomhet som ikke har filial eller 

datterselskap i Ukraina.  

 

(d)   Installatører og vedlikeholdere: 

 Kvalifiserte spesialister som leverer 

installasjons- eller vedlikeholdstjenester for 

maskiner eller industrielt utstyr. 

Tjenesteleveransen må utføres på grunnlag av 

avtale (installasjons-/vedlikeholdskontrakt) 

mellom maskin-/utstyrsfabrikanten og eieren 

av utstyret/maskinen, begge egne virksomheter 

(tjenesteytelse forbundet med virksomheter 

nevnt under CPC 872 unntatt). 

 

  

0  



 

- 7 - 

 

Måter å yte tjenester på: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

DEL II. SEKTORSPESIFIKKE FORPLIKTELSER  

 

1.  FORRETNINGSTJENESTER 

 

A. Profesjonstjenester 

 

(a) Juridiske tjenester 

 

-  Juridiske rådgivnings- og 

representasjonstjenester på det  

strafferettslige området 

 (CPC 86111) 

 

 

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser. 

 

 

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser. 

 

-  Juridiske rådgivnings- og 

representasjonstjenester i 

domstolsprosesser på andre 

områder enn det strafferettslige 

området 

 (CPC 86119) 

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser. 

 

-  Juridisk rådgivnings og 

representasjonstjenester under  

lovbestemt  

  (CPC 8612) 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

-  Juridiske dokumentasjons- og 

sertifiseringstjenester 

 (CPC 8613) 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser. 

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser. 
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Måter å yte tjenester på: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

-  Øvrige juridiske rådgivnings- 

og informasjonstjenester, 

utover notartjenester 

  (CPC 8619) 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser. 

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser. 

 

-  Rådgivning om hjemlandets 

rett, folkerett og tredjelands rett 

 (deler av CPC 861) 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser. 

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser. 

 

-  Notartjenester  (1) Kun ukrainske borgere har tillatelse til å yte 

notartjenester. 

(2) Ingen. 

(3) Kun ukrainske borgere har tillatelse til å yte 

notartjenester. 

(4) Kun ukrainske borgere har tillatelse til å yte 

notartjenester. 

 

(1) Ingen. 

 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser. 

 

(b) Regnskaps-, revisjons- og 

bokføringstjenester  

 

   

- Regnskaps- og 

bokføringstjenester (CPC 862 

unntatt CPC 86211) 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser. 

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser. 

 

- Revisjonstjenester 

 (CPC 86211) 

(1) Ingen, men offisielle revisjonsrapporter må 

bekreftes av ukrainsk revisor eller 

revisjonsfirma.   

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(1) Ingen. 

 

 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   
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Måter å yte tjenester på: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

(c) Skatterådgivningstjenester  

 (CPC 863) 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(d) Arkitekttjenester  

 (CPC 8671) 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(e) Ingeniørtjenester  

 (CPC 8672) 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(f) Integrerte ingeniørtjenester  

 (CPC 8673) 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(g) Byplanleggings- og 

landskapsarkitekttjenester  

 (CPC 8674) 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(h) Medisinske og tannmedisinske 

tjenester  

 (CPC 9312) 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen, bortsett fra faglige kvalifikasjonskrav i 

henhold til ukrainsk lovgivning.   

(4)  Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen, bortsett fra at utenlandske 

tjenesteleverandører må snakke ukrainsk. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   
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Måter å yte tjenester på: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

(i) Veterinærtjenester 

 (CPC 932) 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser. 

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser. 

 

(j) Private jordmor-, sykepleie-, 

fysioterapi- og paramedisinske 

tjenester  

 (del av CPC 93191) 

 

 

(1) Ubundet. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen, bortsett fra profesjonelle 

kvalifikasjoner i henhold til ukrainsk 

lovgivning.   

(4)  Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(1) Ubundet. 

(2) Ingen.  

(3) Ingen, bortsett fra at utenlandske 

tjenesteleverandører må kunne snake ukrainsk. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

 

B. Data- og tilhørende tjenester 

 

(a) Konsulenttjenester knyttet til 

installasjon av maskinvare 

 (CPC 841) 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

 

(b) Programvaretilpasningstjenester 

 (CPC 842) 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(c) Databehandlingstjenester 

 (CPC 843) 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   
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Måter å yte tjenester på: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

(d) Databasetjenester 

 (CPC 844) 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(f) Annet  

 

 -  Vedlikeholdstjenester for 

kontorutstyr inkludert 

datautstyr  

  (CPC 845) 

 

 

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

 

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

 - Dataforberedelsestjenester  

  (CPC 849) 

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

C. Forsknings- og utviklingstjenester 

 

(a) FoU-tjenester innen 

naturvitenskap 

 (CPC 851) 

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(b) FoU-tjenester innen 

samfunnsvitenskap  

 (CPC 852) 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   
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Måter å yte tjenester på: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

(c) Tverrfaglige FoU-tjenester  

 (CPC 853) 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

 

 

D. Tjenester knyttet til fast eiendom 

 

- Tjenester knyttet til fast 

eiendom  

 (CPC 821 + 822) 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

E. Leie-/leasingtjenester uten operatører 

 

 Leie- eller leasingtjenester 

(ikke finansielle tjenester)  

 (CPC 831 + 832) 

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

F. Andre forretningstjenester 

 

(a) Reklametjenester 

 (CPC 871) 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(b) Markedsundersøkelses- og 

meningsmålingstjenester  

 (CPC 864) 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   
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Måter å yte tjenester på: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

(c) Ledelseskonsulenttjenester  

 (CPC 865) 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

 

(d)  Tjenester relatert til  

ledelseskonsulenttjenester  

 (CPC 866) 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

 

 

(e) Tekniske kontroll- og 

analysetjenester, inkludert 

skipsinspeksjonstjenester  

 (CPC 8676) 

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

 

(f) Tjenester knyttet til landbruk, 

jakt og skogbruk (unntatt 

brannslokking, 

tømmertaksering, 

skogforvaltning inkludert 

skadetaksering av skog)  

 (del av CPC 881) 

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

- Konsulenttjenester vedrørende 

brannslokking, 

tømmertaksering, 

skogforvaltning inkludert 

skadetaksering av skog  

 (del av CPC 881) 

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser. 
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Måter å yte tjenester på: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

(g)  Tjenester knyttet til fiske  

 (CPC 882) 

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser. 

  

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser. 

 

(h) Tjenester knyttet til bergverk  

 (CPC 883 + 5115) 

 

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser. 

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(i) Tjenester knyttet til fabrikasjon  

 (del av CPC 884 + del av CPC 

885) 

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser. 

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser. 

 

(j) Tjenester knyttet til 

energidistribusjon  

 (CPC 887) 

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser. 

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser. 

 

(k) Arbeidsformidling  

 (CPC 872) 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser. 

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser. 

 
 

(m) Tilknyttede tekniske og 

vitenskapelige 

konsulentstjenester  

 (CPC 8675) 

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser. 

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser. 
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Måter å yte tjenester på: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

(n) Vedlikehold og reparasjon av 

utstyr (omfatter ikke skip, fly 

eller andre transportmidler)  

 (CPC 633 + 8861-8866) 

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser. 

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser. 

 

 

(o) Bygningsrenholdstjenester  

 (CPC 874) 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser. 

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser. 

 

(p) Fotograftjenester (unntatt 

flyfotografi) 

 (CPC 875) 

(1)  Ubundet* 

(2)  Ingen. 

(3)  Ingen. 

(4)  Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(1)  Ubundet* 

(2)  Ingen. 

(3)  Ingen. 

(4)  Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(q) Innpakkingstjenester  

 (CPC 876) 

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

(r) Trykkeri- og forleggertjenester  

 (CPC 88442) 

 

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

(s) Konferanse- og messetjenester  

 (del av CPC 87909) 

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

                                                           

*  Ubundet fordi ikke teknisk gjennomførbart 



 

- 16 - 

 

Måter å yte tjenester på: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

(t) Andre 

 

-  Oversettelses- og tolketjenester 

 (CPC 87905) 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

-  Spesialutformingstjenester 

 (CPC 87907) 

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  
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Måter å yte tjenester på: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

2. KOMMUNIKASJONSTJENESTER 

 

A./B. Post- og kurertjenester (inkludert ilbudtjenester)
1
 

 

Tjenester knyttet til håndtering
2
 av 

forsendelser i overensstemmelse med 

følgende liste over undergrupper, 

enten adressen er innenlandsk eller 

utenlandsk. Forpliktelsene 

vedrørende skriftlig kommunikasjon 

omfatter ikke enkle brev under 50 

gram eller postkort.   

 

(і)  Håndtering av adressert skriftlig 

kommunikasjon på ethvert 

fysisk medium 
3
, inkludert: 

 - Hybrid posttjeneste 

 - Direkte post  

(іі) Håndtering av adresserte 

pakker
4
 

(ііі) Håndtering av adresserte 

trykksaker
5
  

(iv) Håndtering av forsendelser vist 

til i (і) til (ііі) ovenfor som 

registrert eller forsikret post  

 

 

(1), (2), (3) Lisensieringsavtaler kan etableres for 

undergruppene (і) til (iv), hvor det eksisterer en 

generell universell tjenesteforpliktelse. Slike 

lisenser kan være pålagt bestemte universelle 

tjenesteforpliktelser og/eller finansielle tilskudd til 

et kompensasjonsfond. Ingen for undergrupper (v) 

til (viii).   

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

(1), (2), (3) Ingen. 

 

 

 

 

 

(4) Ubundet unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

 

                                                           
1  Forpliktelsene vedrørende post-, kurer- og ilbudtjenester får anvendelse på økonomiske aktører uansett eierskapsform og enten eieren er privat eller statlig.   
2  “Håndtering” omfatter klarering, sortering, transport og levering.  
3  For eksempel brev, postkort.  
4  Bøker og kataloger er omfattet av denne undergruppen.  
5  Blad, aviser og tidsskrifter.  
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Måter å yte tjenester på: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

(v) Ilbudtjenester
6
 for forsendelser 

angitt i (і) til (ііі) ovenfor  

(vі) Håndtering av uadresserte 

forsendelser  

(vіі) Dokumentutveksling
7
 

(viіі)Andre tjenester ikke ellers 

spesifisert 

 

   

C. Telekommunikasjonstjenester 

 

Forpliktelsene som Ukraina har tatt er basert på prinsippene om føring av bindingslister i følgende dokumenter: “Notes for Scheduling Basic Telecom Services Commitments” 

(S/GBT/W/2/Rev.1) og “Market Access Limitations on Spectrum Availability” (S/GBT/W/3) 

 

Grunnleggende telekommunikasjonstjenester 

 

 

(a) Taletelefoni 

 (CPC 7521) 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

(b) Tjenester for pakkesvitsjet 

dataoverføring  

 (del av CPC 7523) 

 

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

(c) Tjenester for linjesvitsjet 

dataoverføring 

 (del av CPC 7523) 

 

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

                                                           
6  Med ilbudtjenester menes henting, transport og levering av dokumenter, trykksaker, pakker, varer eller andre forsendelser på hurtig basis samtidig som forsendelsen spores og kontrolleres hele 

tiden.   
7  Tilveiebringelse av midler, inkludert ad hoc-lokaler samt transport utført av tredjepart, som muliggjør egenlevering ved gjensidig utveksling av post mellom brukere av tjenesten. Post er 

forsendelser behandlet av enhver type kommersiell aktør, privat eller offentlig. 
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Måter å yte tjenester på: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

(d) Telekstjenester 

 (del av CPC 7523) 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

(e) Telegrafitjenester 

 (CPC 7522) 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

(f) Telefakstjenester 

 (del av CPC 7521 + 7529) 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

(g) Leide sambandstjenester 

 (del av CPC 7522 + 7523) 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  
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Måter å yte tjenester på: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

(o) Andre 

- Mobile tale- og datatjenester 

 (CPC 75213) 

- Personsøkertjenester 

 (CPC 75291) 

- Telekonferansetjenester  

 (CPC 75292) 

- Integrerte 

telekommunikasjonstjenester, 

unntatt kringkasting
8
 

 (CPC 7526) 

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

Verdiøkende telekommunikasjonstjenester 

 

(h) Elektronisk post 

 (del av CPC 7523) 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

(i) Talepost 

 (del av CPC 7523) 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

                                                           
8  Med kringkasting menes den uavbrutte kjeden for overføring som kreves for distribusjon av TV- og radiosignaler til allmennheten, men omfatter ikke forbindelser mellom tilbydere. 
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Måter å yte tjenester på: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

(j) Tilknyttet (on-line) 

informasjons- og 

databaseuthenting 

 (del av CPC 7523) 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

(k) Elektronisk datautveksling 

(EDI) 

 (del av CPC 7523) 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

(l) Forbedrede/verdiøkte 

telefakstjenester, inkludert 

lagring og videresending, 

lagring og uthenting  

 (del av CPC 7523) 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

(m) Kode- og protokollkonvertering (1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

(n) Tilknyttede (online) 

informasjonstjenester og/eller 

databehandling (inkludert 

transaksjonsbehandling)  

 (del av CPC 843) 

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  
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Måter å yte tjenester på: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

3. BYGGE- OG ANLEGGSTJENESTER  

 

A. Generelle byggetjenester 

 (CPC 512) 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

B. Anleggstjenester 

 (CPC 513) 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

C. Installasjons- og 

monteringstjenester 

 (CPC 514 + 516) 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

D. Byggferdigstillelse 

 (CPC 517) 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

E. Andre 

 

- Forarbeider på byggetomter  

 (CPC 511) 

 

- Særskilte bygge- og 

anleggstjenester 

 (CPC 515) 

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 



 

- 23 - 

 

Måter å yte tjenester på: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

- Utleie av utstyr til bygge- og 

anleggstjenester (inkl. 

rivningstjenester), med operatør 

 (CPC 518) 

 

((1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

4. DISTRIBUSJONSTJENESTER 

 

A. Kommisjonsagenttjenester  

 (CPC 621) 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

B. Engrosvarehandel 

 (CPC 622 unntatt CPC 62262) 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

- Engrosvarehandel med bøker, 

aviser, tidsskrifter (unntatt 

skrivemateriell)  

 (CPC 62262) 

1) Ingen. 

(2) Ingen. 

 (3) Ingen, bortsett fra at utenlandsk deltakelse 

begrenses til 30 % inntil 17. mai 2013. 

Deretter ingen.  

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

C.    Detaljvarehandel 

 (CPC 631 + 632 + 6111 + 6113 

+ 6121 + 613) 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  
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Måter å yte tjenester på: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

D. Franchising 

 (CPC 8929) 

1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

  

1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

5.     UTDANNINGSTJENESTER 

 

A. Grunnskoleutdanningstjenester  

 (CPC 921) 

 

 

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen, bortsett fra at en utdanningsinstitusjon, 

uansett eierskap, kun kan bli ledet av 

ukrainske statsborgere, i samsvar med 

ukrainsk lov. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

 

 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

B. Tjenester for videregående 

opplæring 

 (CPC 922) 

1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen, bortsett fra at en utdanningsinstitusjon, 

uansett eierskap, kun kan bli ledet av 

ukrainske statsborgere, i samsvar med 

ukrainsk lov. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

 

 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

C. Tjenester for høyere utdanning  

 (CPC 923) 

 

 

 

1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen, bortsett fra at en utdanningsinstitusjon, 

uansett eierskap, kun kan bli ledet av 

ukrainske statsborgere, i samsvar med 

ukrainsk lov. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

 

 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   
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Måter å yte tjenester på: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

D. Voksenopplæringstjenester  

 (CPC 924) 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

E. Andre utdanningstjenester  

 (CPC 929) 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

6. MILJØVERNTJENESTER 

 

A. Avløpstjenester 

 (CPC 9401) 

 

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

B. Avfallshåndteringstjenester  

 (CPC 9402) 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

C. Renholdstjenester og lignende 

tjenester  

 (CPC 9403) 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  
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Måter å yte tjenester på: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

D. Andre 

 

- Rensing av avgasser  

 (CPC 9404) 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

-  Støybekjempelse  

 (CPC 9405) 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

- Natur- og 

landskapsverntjenester  

 (CPC 9406) 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

- Andre miljøverntjenester  

 (CPC 9409) 

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  
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Måter å yte tjenester på: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

7. FINANSIELLE TJENESTER  

 

Forsikringsvirksomhet og forsikringsrelaterte tjenester  

   

 

 

 

 

(i) Direkte forsikring (inkludert 

samforsikring): 

 

(aa) Livsforsikringstjenester 

 

(bb) Forsikringstjenester 

utenom 

livsforsikringstjenester 

(inkludert sjø- og 

luftfartsforsikring) 

 

(ii) Gjenforsikring og retrosesjon  

(iv) Forsikringsrelaterte 

tilleggstjenester, som 

rådgivnings-, aktuar-, 

risikovurderings og 

kravoppgjørsstjenester  

 

Utenlandske forsikringsselskaper kan tilby 

forsikringstjenester via filial fra og med 17. mai 

2013. 

 

(1) Ubundet, men ingen for:  

 - forsikring av risiko knyttet til sjøfart og 

kommersiell luftfart og frakt og utskytning av 

raketter(inkludert satellitter), med forsikring 

som dekker alt eller deler av følgende: varene 

under transport, fartøyet som frakter varene og 

ethvert ansvar som springer ut av dette; 

 - gjenforsikring; 

 - forsikringsrelaterte tilleggstjenester;  

og fra og med 17. mai 2013 ingen for: 

 - forsikring av risiko knyttet til onshore- og 

offshore-undersøkelser, -produksjon,  

        -raffinering og -transport av energiprodukter 

(elektrisitet, olje og gass), herunder forsikring 

vedrørende installasjoner og utstyr, 

infrastruktur, gjeldende energiprodukter og 

ethvert ansvar som springer ut av dette, 

forutsatt at forsikringen er solgt via 

forsikringsmegler. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser. 

 

 

 

 

(1) Ubundet, unntatt som angitt under 

markedsadgang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4)    Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  
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Måter å yte tjenester på: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

(iii) Forsikringsformidling, som 

megler- og agenturvirksomhet 

 

(1) Ingen, fra og 17. mai 2013. 

Inntil 17. mai 2013 ubundet, men ingen for: 

 - forsikring av risiko knyttet til sjøfart og 

kommersiell luftfart og frakt og utskytning av 

raketter (inkludert satellitter), med forsikring 

som dekker alt eller deler av følgende: varene 

under transport, fartøyet som frakter varene og 

ethvert ansvar som springer ut av dette. 

 - gjenforsikring. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser. 

(1) Ubundet, unntatt som angitt under 

markedsadgang. 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser. 

 

 

Bankvirksomhet og andre finansielle tjenester (unntatt forsikring) 

 

(v) Mottak fra offentligheten av 

innskudd og andre midler som 

skal tilbakebetales  

 

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

 

(vi) Alle typer utlånsvirksomhet, 

herunder forbrukerkreditt, 

pantelån, faktoring og 

finansiering av 

forretningstransaksjoner 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

 

(vii) Finansiell leasing 

 

 

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   
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Måter å yte tjenester på: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

(viii) Alle betalings- og 

pengeoverføringstjenester, 

herunder kreditt-, kunde- og 

debetkort, reisesjekker og 

bankremisser 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

 

(ix) Garantier og forpliktelser 

 

 

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

 

(x) Handel for egen eller kunders 

regning, på børs, utenom børs 

eller på annen måte, med:  

 

   

(aa)  pengemarkeds-

instrumenter (herunder 

sjekker, veksler og 

innskuddsbevis) 

 

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

 

(bb) utenlandsk valuta 

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

 

(cc) avledede produkter 

(”derivater”), inkludert 

men ikke begrenset til 

terminforretninger og 

opsjoner 

(1) Ubundet. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   
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Måter å yte tjenester på: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

(dd)  valuta- og 

renteinstrumenter, 

herunder produkter som 

avtaler om rente- og 

valutabytte (swaps), 

terminkontrakter 

 

(1) Ubundet. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

(ee)  overførbare verdipapirer  

 

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(ff)   andre omsettelige 

instrumenter og finansiell 

formue, herunder umyntet 

gull 

 

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(xi)  Deltakelse i utstedelse av alle 

slags verdipapirer, herunder 

fulltegningsgarantier og 

plasseringer som agent 

(offentlig eller privat) og 

tjenester knyttet til slike 

utstedelser 

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Kun juridiske personer utelukkende 

beskjeftiget med utstedelse av verdipapirer og 

banker. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

 

(xii) Pengemegling 

 

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  
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Måter å yte tjenester på: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

(xiii) Formuesforvaltning, som 

likviditets- eller 

porteføljeforvaltning, alle 

former for forvaltning av 

kollektive investeringer, 

pensjonsfondsforvaltning, 

forvarings-, deponerings- og 

forvaltningstjenester 

 

1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

(xiv) Oppgjørs- og 

avregningstjenester for 

finansielle aktiva, herunder 

verdipapirer, derivater og andre 

omsettelige instrumenter  

1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

(xv)  Fremskaffelse og overføring av 

finansiell informasjon og 

databehandling og tilknyttet 

programvare fra tilbydere av 

andre finansielle tjenester  

1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

(xvi) Rådgivnings- og 

meglertjenester og andre 

finansielle tilleggstjenester 

knyttet til all virksomhet nevnt i 

punkt (v) til og med (xv), 

inkludert kredittopplysning og 

kredittvurdering, undersøkelser 

og rådgivning vedrørende 

investeringer og porteføljer, 

rådgivning ved oppkjøp og 

selskapsomlegging og -strategi  

 

1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  
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Måter å yte tjenester på: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

8. HELSE- OG TILKNYTTEDE SOSIALE TJENESTER 

 

A. Sykehustjenester 

 (CPC 9311) 

(1) Ubundet. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen, bortsett fra følgende: faglige 

kvalifikasjoner i henhold til ukrainsk 

lovgivning. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(1) Ubundet. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen.  

 

 

(4) Ubundet unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser. Utlendinger må kunne snakke 

ukrainsk.   

 

B. Andre helsetjenester  

 (CPC 9319 unntatt 93191) 

(1) Ubundet. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen, bortsett fra følgende: faglig 

kvalifikasjoner i henhold til ukrainsk 

lovgivning. 

(4) Ubundet unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(1) Ubundet. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

 

 

(4) Ubundet unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser. Utlendinger må kunne snakke 

ukrainsk.   

 

C. Sosialtjenester 

 (del av CPC 933) 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

9. TURISME OG REISELIVSTJENESTER 

 

A. Hotell- og restauranttjenester 

(inkludert catering) 

 (CPC 641-643) 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   
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Måter å yte tjenester på: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

B. Reisebyrå- og 

turoperatørtjenester  

 (CPC 7471) 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

 

C. Turistguidetjenester 

 (CPC 7472) 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.    

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.    

 

 

10. FRITIDS-, KULTUR- OG SPORTSTJENESTER 

 

A. Underholdningstjenester 

(herunder teater-, musikkband- 

og sirkustjenester) (unntatt 

kinodriftstjenester og 

danseinstruktørtjenester unntatt 

sportsdans) 

 (CPC 9619)  

 

(1) Ubundet. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser. 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser. 

 

- Kinodriftstjenester 

 (del av CPC 96199) 

 

(1) Ubundet. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser. 

 

(1) Ubundet. 

(2) Ubundet. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser. 

 

- Danseinstruktørtjenester, 

unntatt sportsdans 

 (del av CPC 96195) 

 

 

(1) Ubundet. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser. 

 

(1) Ubundet. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser. 
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Måter å yte tjenester på: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

B. Nyhetsbyråtjenester  

 (CPC 962) 

 

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Utenlandsk eierskap begrenset til 35 %. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser. 

 

C. Biblioteks-, arkiv-, museums- 

og andre kulturtjenester 

 (CPC 963) 

(1) Ubundet. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(1) Ubundet. 

(2) Ubundet. 

(3) Ubundet. 

(4) Ubundet unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.  

 

D. Sports- og andre fritidstjenester 

(unntatt spill- og 

veddemålstjenester) 

 (CPC 9641 + 9649)  

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser. 

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser. 
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Måter å yte tjenester på: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

11. TRANSPORTTJENESTER 

 

A. Sjøtransport 

 

Internasjonal sjøtransport (gods og 

passasjerer) (CPC 7211 + 7212 

minus innenriksfart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) (a)  Linjefart: ingen. 

 (b) Bulk, tramp, og annen internasjonal 

sjøtransport, herunder passasjertransport; 

ingen. 

(2) Ingen. 

(3) (a) Etablering av et registrert selskap med 

formål å drive en flåte under nasjonalt 

flagg: ingen. 

 (b) Andre former for kommersiell 

tilstedeværelse for å tilby internasjonal 

sjøtransport: ingen. 

(4) (a) Skipsmannskap: ubundet. 

 

 (b) Nøkkelpersonnel ansatt i forbindelse med 

kommersiell tilstedeværelse som definert 

under leveringsmåte 3b) ovenfor: Ubundet, 

unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser. 

 

 

(1) (a)  Ingen. 

 (b) Ingen. 

 

 

(2) Ingen. 

(3) (a)  Ingen. 

 

 

 (b) Ingen. 

 

 

(4) (a) Ubundet unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser. 

 (b) Ubundet unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser. 

 

 

 

 

Følgende tjenester gjøres 

tilgjengelige i havnen for 

tilbydere av utenriks-

skipsfartstjenester på 

rimelige og ikke-

diskriminerende vilkår: 

 

1. Lostjenester 

2. Slepe- og 

taubåtassistanse 

3. Proviantering og 

bunkring av drivstoff 

og vann 

4. Avfalls- og 

ballasthåndtering 

5. Havnekapteintjenester 

6. Navigasjonshjelpe-

midler 

7. Landbaserte 

driftstjenester som er 

avgjørende for drift av 

skip, herunder 

kommunikasjoner, vann 

og elektrisitet 

8. Nødreparasjonsanlegg 

og -utstyr 

9. Tjenester knyttet til 

oppankring, kaiplass og 

fortøyning 

10. Containerhåndtering, 

lager og lagring, 

godstransport 
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Måter å yte tjenester på: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

Innenriks sjøtransport (del av CPC 

7212), begrenset til følgende 

tjenester: 

- tilbringertjenester knyttet til 

internasjonale laster  

- transport av tomme 

containere for internasjonal 

handel  

- sjøtransport knyttet til 

petroleumsleting og -utvinning  

 

(1)    Ingen. 

(2)    Ingen. 

(3)    Ingen. 

(4)    Ubundet unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser. 

 

(1)    Ingen. 

(2)    Ingen. 

(3)    Ingen. 

(4)    Ubundet unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser. 

 

 

Sleping og buksering, inkludert 

ankerhåndtering, tilknyttet 

petroleumsleting og utvinning (CPC 

7214) 

 

 

 

- Håndtering av skipslast (CPC 

741) 

- Lagrings- og lagertjenester 

(CPC 742) 

- Tollklareringstjenester for 

sjøtransporttjenester 

- Containerdepot-tjenester  

 

 

- Skipsagenturtjenester   

- Spedisjonstjenester 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

 

(1) Ubundet. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen.
9
 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

 

 

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser. 

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

 

(1) Ubundet. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

 

 

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

                                                           
9  Regler om offentlige tillatelser kan komme til anvendelse i tilfeller hvor offentlige arealer tas i bruk. 
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Måter å yte tjenester på: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

B.    Innenlandsk vannveitransport  

 

(a)  Passasjer og godstransport 

(unntatt innenrikstransport) 

 (CPC 7221 + 7222) 

 

(1) Ubundet.* 

(2) Ingen. 

(3) Ubundet. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(1) Ubundet.* 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(b)  Leie av fartøy med mannskap 

 (CPC 7213) 

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(d) Vedlikehold og reparasjon av 

fartøy  

 (del av CPC 8868) 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(e)  Bukseringstjeneseter 

 (CPC 7224) 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(f) Hjelpetjenester for innenlandsk 

vannveistransport 

 (CPC 745) 

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   
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Måter å yte tjenester på: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

C.    Lufttransporttjenester 

 

(a) Reparasjon og vedlikehold av 

luftfartøy 

 (del av CPC 8868) 

1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

 

(b) Salg og markedsføring av 

lufttransporttjenester 

 

 

1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

 

(c) Edb-baserte 

reservasjonssystemer (CRS) 

1) Ubundet. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

1) Ubundet. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

 

 

E.  Jernbanetransporttjenester 
 

(a), (b) Passasjer- og godstransport 

 (CPC 7111 + 7112) 

(1) Ubundet. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

 

 

(d) Vedlikehold og reparasjon av 

jernbane-transportmateriell, kun 

frakoplet 

 (del av CPC 8868) 

1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   
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Måter å yte tjenester på: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

(e) Støttetjenester for 

jernbanetransporttjenester 

 (CPC 743) 

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

 

F.  Veitransporttjenester 
 

(a) Passasjertransport  

 (CPC 7121 + 7122) 

 

 

 

(1) Ubundet. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen, forutsatt registrering som en juridisk 

enhet.  

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(b) Godstransport 

 (CPC 7123) 

 

 

(1) Ubundet. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen, betinget av registrering som en juridisk 

enhet.   

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

 

(c) Leie av lastebil med operatør 

 (CPC 7124) 

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen.  

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(d) Vedlikehold og reparasjon av 

veitransportmateriell 

 (CPC 6112 + 8867) 

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   
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Måter å yte tjenester på: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

(e) Støttetjenester for 

veitransporttjenester 

 (CPC 744) 

1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

G. Rørledningstransport 

 

(a) Transport av drivstoff 

 (CPC 7131) 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

Ukraina forplikter seg til 

full åpenhet i utforming av, 

vedtak om og anvendelse av 

tiltak som påvirker tilgang til 

og handel med 

rørledningstransporttjenester. 

Ukraina forplikter seg til 

å sikre etterlevelse av ikke-

diskrimineringsprinsippet for 

tilgang til og bruk av 

rørledningsnett i sin 

jurisdiksjon, innenfor disse 

nettenes tekniske kapasitet, 

med hensyn til det 

transporterte produktets 

opprinnelse, destinasjon eller 

eierskap, uten å påtvinge 

uberettigede forsinkelser, 

restriksjoner eller avgifter, 

samt uten diskriminerende 

prising basert på forskjeller i 

opprinnelse, destinasjon eller 

eierskap. 

 

(b) Transport av andre varer  

 (CPC 7139) 

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   
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Måter å yte tjenester på: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

H.    Tjenester i tilknytting til alle transportmåter 

(a) Håndtering av last 

 (CPC 741) 

(1) Ubundet* 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(1) Ubundet* 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(b)  Lagrings- og lagertjenester 

 (CPC 742) 

(1) Ubundet* 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(1) Ubundet* 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(c) Formidling av frakt 

 (CPC 748) 

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(1) Ingen. 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(d)    Annet 

         (CPC 749) 

 

(1) Ubundet* 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

(1) Ubundet* 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser. 

   

 

 

12.   ANDRE TJENESTER IKKE DEKKET ANDRE STEDER 

- Skjønnhets og velværetjenester 

- Massasjetjenester unntatt 

terapeutisk massasje 

 (del av CPC Ver. 1.0: 97230)
10

 

 

(1) Ubundet* 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(1) Ubundet* 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

                                                           
10  Undergruppen omfatter ikke medisinsk behandling, jf. 931. 
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Måter å yte tjenester på: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

- Spatjenester 

 (del av CPC Ver. 1.0: 97230)
11

, 

herunder spaledelsestjenester  

 

(1) Ubundet* 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(1)  Ubundet* 

(2)  Ingen. 

(3)  Ingen. 

(4)  Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

- Frisør- og andre 

skjønnhetspleietjenester 

 (CPC 9702) 

(1) Ubundet* 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

(1) Ubundet* 

(2) Ingen. 

(3) Ingen. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt under horisontale 

forpliktelser.   

 

                                                           
11  Undergruppen omfatter ikke medisinsk behandling, jf.931. 



 

 

MERKNAD TIL BINDINGSLISTEN 

 

Der hvor vei-, jernbane-, innlandsk vannvei- og tilknyttede tjenester ikke er fullt dekket i denne bindingslisten, skal en multimodal transportør ha anledning til å leie 

eller lease lastebiler, jernbanevogner eller lektere samt beslektet utstyr, når formålet er å videresende frakt, eller ha adgang til og ta i bruk disse typene multimodal 

virksomhet på rimelige og ikke-diskriminerende vilkår for å utføre multimodale transportoppdrag. Med ”rimelige og ikke- diskriminerende vilkår” for multimodal 

transportoperasjoner menes at multimodale transportører har muligheten til å sørge for videreforsendelse av varer uten unødig opphold, med prioritet foran andre 

varer som er ankommet havnen på et senere tidspunkt. 

 

 DEFINISJON AV TJENESTER TILKNYTTET SJØTRANSPORT 

 

1. Uten hensyn til omfanget av virksomhet som anses som “innenriksfart” i nasjonal lovgivning, er ikke “innenrikske sjøtransporttjenester” omfattet av 

forpliktelsene. Innenriks sjøtransporttjenester omfatter transport av passasjerer eller gods mellom en havn i Ukraina til en annen havn i Ukraina og fart med 

utgangspunkt og sluttpunkt i samme havn i Ukraina såfremt farten forblir i territorial farvann i Ukraina. 

 

2. Med “andre former for kommersiell tilstedeværelse” for levering av internasjonale sjøtransporttjenester menes at tilbydere av internasjonale 

sjøtransporttjenester fra andre medlemsland har muligheten til å utføre lokalt alle aktiviteter som er nødvendige for å levere kundene delvis eller fullt ut 

integrerte transporttjenester, der sjøtransport utgjør en vesentlig del. (Denne forpliktelsen skal imidlertid ikke forstås slik at den begrenser på noen måte de 

forpliktelser som er inngått for levering av tjenester over landegrensene). 

 

 Disse aktivitetene omfatter, men er ikke begrenset til: 

 

 (a) markedsføring og salg av sjøtransport og relaterte tjenester gjennom direkte kontakt med kundene, fra tilbudsfasen til fakturering, der disse 

tjenestene opereres eller tilbys av tjenesteleverandøren selv eller av tjenesteleverandører som tjenesteselgeren har etablert et løpende forretningsforhold med; 

 (b) anskaffelser på egne vegne eller på vegne av kunder (og videresalg til deres kunder) av transporttjenester og relaterte tjenester, herunder 

transporttjenester innenlands med alle transportmidler, særlig på innenlandske vannveier og per vei og jernbane, som er nødvendig for å kunne tilby 

integrerte transporttjenester; 

 (c) utferdigelse av dokumentasjon i forbindelse med transportdokumenter, tolldokumenter eller andre dokumenter vedrørende den transporterte varens 

opprinnelse og karakteristika; 

 (d) levering av forretningsinformasjon på ulike måter, herunder via edb-baserte informasjonssystemer og elektronisk utveksling av data (underlagt 

bestemmelsene i vedlegget om telekommunikasjon); 

 (e) inngåelse av eventuelle forretningsavtaler med lokalt etablerte spedisjonsfirma (inkludert deltagelse som aksjonær) og ansettelse av lokalt rekruttert 

personell (eller eventuelt utenlandsk personell, med forbehold for den horisontale forpliktelsen om bevegelighet for personell)  

 (f) opptreden på vegne av selskapene med organisering av skipsanløp eller mottak av last, når det er påkrevd. 

 

3. Med ”multimodal transportør” menes den person som et konnossement, et multimodalt transportdokument eller annen type dokument som innebærer at det 

foreligger en kontrakt om en multimodal transport, utstedes på vegne av, og som er ansvarlig for transporten av varer i samsvar med fraktekontrakten. 
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4. “Håndtering av last” er oppgaver som utføres av laste- og losseselskaper, inkludert terminaloperatører, men inkluderer ikke de direkte aktivitetene som 

utføres av havnearbeidere, når denne arbeidsstyrken er organisert uavhengig av laste- og losseselskapene eller terminalselskapene. Oppgavene som er dekket 

inkluderer organisering og tilsyn med: 

 

 - lasting og lossing av skip; 

 - surring og løsing av last og 

 - mottak/levering og oppbevaring av gods før avskiping og etter mottak. 

 

5. “Tollklareringstjenester” (alternativt “tollmeglertjenester”) er virksomhet som består i å ordne tollformaliteter på en annen parts vegne i forbindelse med 

import, eksport eller transitt av last, enten denne tjenesten er hovedaktiviteten til tjenesteleverandøren eller et vanlig tillegg til hovedvirksomheten. 

 

6. “Containerdepot-tjenester” er virksomhet som består i å lagre containere, enten i havneområdet eller inne i landet, slik at de kan fylles/tømmes, repareres og 

klargjøres for avskiping. 

 

7. “Skipsagenturtjenester” er virksomhet som består i å representere innen et gitt geografisk område, som agent, forretningsinteressene til en eller flere 

skipslinjer eller rederier for følgende formål: 

 

 - markedsføring og salg av sjøtransport og relaterte tjenester, fra tilbudsfasen til fakturering, og utstedelse av konnossement på vegne av selskaper, kjøp og 

salg av nødvendige tilknyttede tjenester, utferdigelse av dokumentasjon og formidling av forretningsopplysninger og 

 - opptreden på vegne av selskapene med organisering av skipsanløp eller mottak av last når det er påkrevd. 

 

8. “Spedisjonstjenester” er virksomhet som består i å organisere og overvåke forsendelser på vegne av avskipere, gjennom innkjøp av transport og tilknyttede 

tjenester, utferdigelse av dokumenter og formidling av forretningsopplysninger. 

 

 

_______________ 


