თავი 6
დაფუძნება, მომსახურებით ვაჭრობა და ელექტრონული კომერცია
ნაწილი 1
ზოგადი დებულებები

მუხლი 76
მიზანი, მოქმედების სფერო და გავრცელება
1. მხარეები, ადასტურებენ რა საკუთარ ვალდებულებებს ვმო-ს შეთანხმების შესაბამისად,
ადგენენ საჭირო ზომებს, ნაცვალგების პრინციპით დაფუძნების და მომსახურებით
ვაჭრობის თანმიმდევრული ლიბერალიზაციისათვის და თანამშრომლობისათვის
ელექტრონული კომერციის სფეროში.
2. წინამდებარე შეთანხმების IV კარის (ვაჭრობა და ვაჭრობასთან დაკავშირებული
საკითხები) მე-8 თავი (საჯარო შესყიდვები) ეხება საჯარო შესყიდვებს და წინამდებარე
თავში არაა განსაზღვრული საჯარო შესყიდვების შესახებ ნებისმიერი სხვა ვალდებულება
3. სუბსიდიების საკითხს ეხება წინამდებარე შეთანხმების IV კარის (ვაჭრობა და
ვაჭრობასთან დაკავშირებული საკითხები) მე-10 თავი (კონკურენცია) და ამ თავის
დებულებები არ გამოიყენება მხარეების მიერ გაცემული სუბსიდიებისათვის.
4. ამ თავის დებულებების შესაბამისად, თითოეული მხარე იტოვებს უფლებას
არეგულიროს და შემოიღოს ახალი რეგულაციები პოლიტიკის ლეგიტიმური მიზნების
მიღწევისათვის.
5. მოცემული თავი არ გამოიყენება იმ ღონისძიებების მიმართ, რომლებიც გავლენას ახდენს
მხარის დასაქმების ბაზარზე დაშვების მაძიებელ ფიზიკურ პირებზე, ასევე ეს თავი არ
ეხება მოქალაქეობასთან, მუდმივ რეზიდენტობასა და დასაქმებასთან დაკავშირებულ
ღონისძიებებს.
6. ამ თავით განსაზღვრული არცერთი დებულება არ უნდა ზღუდავდეს მხარეს იმ
ღონისძიებების გამოყენებისაგან, რომლებიც არეგულირებს მის ტერიტორიაზე
ფიზიკური პირების შესვლას ან მათ დროებით ყოფნას, იმ ღონისძიებების ჩათვლით,
რომლებიც აუცილებელია მისი საზღვრების ერთიანობის დასაცავად და მის საზღვრებზე
ფიზიკური პირების მოწესრიგებული გადაადგილების უზრუნველსაყოფად, იმის
გათვალისწინებით, რომ ეს ღონისძიებები არ გამოიყენება ისეთი სახით, რომ
გააბათილოს ან შეამციროს სარგებელი, რომელსაც მხარე იღებს ამ თავითა და
წინამდებარე
შეთანხმების
XIV
დანართით
განსაზღვრული
სპეციფიკური

ვალდებულებებით1.

მუხლი 77
ტერმინთა განმარტება
ამ თავის მიზნებისათვის:
(a) „ზომა“ გულისხმობს მხარის მიერ გამოყენებულ ნებისმიერ ზომას კანონის, რეგულაციის,
წესის, პროცედურის, გადაწყვეტილების, ადმინისტრაციული ქმედების ან ნებისმიერი
სხვა ფორმით;
(b) „მხარის მიერ მიღებული ან გამოყენებული ზომები“ გულისხმობს ზომებს, რომლებიც
გამოიყენება:
(i) ცენტრალური, რეგიონული ან ადგილობრივი მთავრობების და ხელისუფლების მიერ;
და
(ii) არასამთავრობო ორგანოების მიერ ცენტრალური, რეგიონული და ადგილობრივი
მთავრობების ან ხელისუფლების მიერ დელეგირებული უფლებამოსილების
შესრულების შემთხვევაში;
(c) „მხარის ფიზიკური პირი“ გულისხმობს ევროკავშირის წევრი ქვეყნის ან საქართველოს
მოქალაქეს მათი შესაბამისი კანონმდებლობის თანახმად;
(d) „იურიდიული პირი“ გულისხმობს კანონმდებლობის შესაბამისად, მოგების მიღების ან
სხვა მიზნებისათვის შექმნილ ან ორგანიზებულ სახელმწიფო ან კერძო იურიდიულ პირს,
კორპორაციის, ტრასტის, პარტნიორობის, ერთობლივი საწარმოს, ინდივიდუალური
მეწარმის ან ასოციაციის ჩათვლით;
(e) „მხარის იურიდიული პირი“ გულისხმობს (d) პუნქტით განსაზღვრულ და ევროკავშირის
წევრი ქვეყნის ან საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად დაფუძნებულ
იურიდიულ პირს, რომელსაც გააჩნია იურიდიული მისამართი, ცენტრალური მართვის
ან ფაქტობრივი საქმიანობის ადგილი ტერიტორიაზე2, რომელზეც ვრცელდება
ხელშეკრულება ევროპის კავშირის ფუნქციონირების შესახებ ან საქართველოს
ტერიტორიაზე;
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ვიზის მოთხოვნა ზოგიერთი ქვეყნის ფიზიკური პირებისათვის და არა სხვა ქვეყნების
ფიზიკური პირებისათვის არ შეიძლება განხილულ იქნას, როგორც სპეციფიკური
ვალდებულებებიდან გამომდინარე სარგებლის გაბათილება ან შემცირება.
მეტი სიცხადისთვის, ტერიტორია მოიცავს ექსკლუზიურ ეკონომიკურ ზონას და კონტინენტურ
შელფს, როგორც არის განსაზღვრული გაეროს კონვენციით საზღვაო სამართლის შესახებ
(UNCLOS).

თუ ამ იურიდიულ პირს გააჩნია მხოლოდ იურიდიული მისამართი ან ცენტრალური
ადმინისტრაცია იმ ტერიტორიაზე, რომელზეც ვრცელდება ხელშეკრულება ევროპის
კავშირის ფუნქციონირების შესახებ ან საქართველოს ტერიტორიაზე, ის არ განიხილება
როგორც ევროკავშირის ან საქართველოს იურიდიული პირი, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ
მის საქმიანობას აქვს რეალური და უწყვეტი კავშირი ევროკავშირის ან საქართველოს
ეკონომიკასთან;
წინა პუნქტის დებულებების მიუხედავად, გადამზიდავი კომპანიები, რომლებიც
დაფუძნებულები არიან ევროკავშირის ან საქართველოს ფარგლებს გარეთ და
კონტროლდებიან ევროკავშირის წევრი ქვეყნის ან საქართველოს მოქალაქეების მიერ,
ასევე უნდა სარგებლობდნენ ამ შეთანხმებით, თუ მათი სატრანსპორტო საშუალებები
დარეგისტრირებულია
ევროკავშირის
წევრ
ქვეყანაში
ან
საქართველოში
კანონმდებლობის შესაბამისად და გადაადგილდება ევროკავშირის წევრი ქვეყნის ან
საქართველოს დროშის ქვეშ;
(f) მხარის იურიდიული პირის „შვილობილი კომპანია“ გულისხმობს იურიდიულ პირს,
რომელიც ეკუთვნის ან კონტროლდება იმ იურიდიული პირის მიერ3;
(g) იურიდიული პირის „ფილიალი“ გულისხმობს საქმიანობის ადგილს, რომელსაც
თავად არ აქვს დამოუკიდებელი სამართლებრივი სტატუსი, წარმოადგენს მუდმივ
დაწესებულებას, როგორიცაა სათაო კომპანიის დანაყოფი, გააჩნია მმართველობის
სტრუქტურა და არის მატერიალურად აღჭურვილი მესამე მხარეებთან საქმიანობის
წარმოებისათვის, ისე, რომ ამ მესამე მხარეებისთვის ცნობილია, რომ საჭიროების
შემთხვევაში შეუძლიათ ჰქონდეთ სამართლებრივი კავშირი სათაო ოფისთან,
რომელიც მდებარეობს საზღვარგარეთ, თუმცა, არაა საჭირო პირდაპირი
ურთიერთობის დამყარება სათაო ოფისთან, რადგან ფილიალს შეუძლია საქმიანობის
წარმოება ადგილზე;
(h) „დაფუძნება“ გულისხმობს:
(i) ევროკავშირის ან საქართველოს იურიდიულ პირებთან მიმართებაში,
ეკონომიკური საქმიანობის წამოწყების და განხორციელების უფლებას, იურიდიული
პირის შექმნის, მათ შორის შესყიდვის გზით და/ან ფილიალის ან წარმომადგენლობის
შექმნით საქართველოში ან ევროკავშირში;
(ii) ფიზიკურ პირებთან მიმართებაში, ევროკავშირის ან საქართველოს ფიზიკური
პირების უფლებას, წამოიწყონ და განახორციელონ ეკონომიკური საქმიანობა,
როგორც თვითდასაქმებულებმა და შექმნან მეწარმე სუბიექტები, განსაკუთრებით
კომპანიები, რომლებსაც ისინი აკონტროლებენ;
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იურიდიული პირი კონტროლდება სხვა იურიდიული პირის მიერ, თუ ამ უკანასკნელს აქვს
უფლებამოსილება, დანიშნოს მისი დირექტორების უმრავლესობა ან სხვაგვარად
სამართლებრივად მართოს მისი საქმიანობა.

(i) „ეკონომიკური საქმიანობა“ მოიცავს ინდუსტრიული, კომერციული და პროფესიული
ხასიათის ღონისძიებებს და სახელობო საქმიანობას და არ მოიცავს მთავრობის
ფუნქციების შესრულებისათვის განხორციელებულ ღონისძიებებს;
(j) „ღონისძიებები“ გულისხმობს ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელებას;
(k) „მომსახურება“ მოიცავს მომსახურებას ნებისმიერ სექტორში, მთავრობის ფუნქციების
შესრულებისათვის მიწოდებული მომსახურების გარდა;
(l) „მთავრობის ფუნქციების შესრულებისათვის მომსახურების მიწოდება და სხვა
ღონისძიებების გატარება“ მოიცავს მომსახურებას ან ღონისძიებებს, რომლებიც არ
ხორციელდება არც კომერციული მიზნებისათვის და არც კონკურენციის პირობებში
ერთ ან მეტ ეკონომიკურ ოპერატორთან;
(m) მომსახურების საზღვრებს გარეთ მიწოდება გულისხმობს მომსახურების მიწოდებას:
(i) ერთი მხარის ტერიტორიიდან მეორე მხარის ტერიტორიაზე (რეჟიმი I); ან
(ii) ერთი მხარის ტერიტორიაზე მეორე მხარის მომხმარებლისათვის (რეჟიმი II);
(n) მხარის „მომსახურების მიმწოდებელი“ გულისხმობს ნებისმიერ ფიზიკურ
იურიდიულ პირს, რომელსაც სურს მიაწოდოს ან აწვდის მომსახურებას;

ან

(o) „მეწარმე“ გულისხმობს მხარის ნებისმიერ ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს, რომელსაც
სურს განახორციელოს ან ახორციელებს ეკონომიკურ საქმიანობას დაფუძნების გზით.

ნაწილი 2
დაფუძნება

მუხლი 78
მოქმედების სფერო
ეს ნაწილი ეხება მხარეების მიერ მიღებულ ან გამოყენებულ ზომებს, რომლებიც გავლენას
ახდენს დაფუძნებაზე ეკონომიკური საქმიანობის ყველა სფეროში, გარდა:
(a) ბირთვული მასალების მოპოვება, გადამუშავება და წარმოება4;
(b) სამხედრო და საომარი მასალების წარმოება და ვაჭრობა;
(c) აუდიო-ვიზუალური მომსახურება;
(d) ეროვნული საზღვაო კაბოტაჟი5, და
(e) ადგილობრივი და საერთაშორისო საჰაერო ტრანსპორტის მომსახურება6, რეგულარული
ან არარეგულარული და მომსახურება, რომელიც პირდაპირ უკავშირდება მოძრაობის
უფლებების განხორციელებას, გარდა შემდეგი მომსახურებისა:
(i) თვითმფრინავის მოვლისა და შეკეთების მომსახურება, რომლის დროსაც
თვითმფრინავი ამოღებულია ექსპლუატაციიდან;
(ii) საჰარეო სატრანსპორტო მომსახურების გაყიდვა და მარკეტინგი;
(iii) კომპიუტერული დაჯავშნის სისტემის(CRS) მომსახურება;

4

5

6

მეტი სიცხადისთვის, ბირთვული მასალების წარმოება მოიცავს ყველა სახის საქმიანობას,
რომელიც შედის UN ISIC Rev.3.1 2330 კოდის ქვეშ.
იმ საქმიანობის არეალისათვის ზიანის მიყენების გარეშე, რომელიც შეიძლება ჩაითვალოს
კაბოტაჟად შესაბამისი ადგილობრივი კანონმდებლობის მიხედვით, ამ თავით განსაზღვრული
ეროვნული საზღვაო კაბოტაჟი მოიცავს მგზავრების ან საქონლის ტრანსპორტირებას
საქართველოს ან ევროკავშირის წევრი ქვეყნის ერთ პორტს ან პუნქტს და საქართველოს ან
ევროკავშირის წევრი ქვეყნის მეორე პორტს ან პუნქტს შორის, მათ შორის კონტინენტურ
შელფზე, როგორც არის განსაზღვრული UNCLOS-ით და მოძრაობას, დაწყებულს და
დასრულებულს საქართველოს ან ევროკავშირის წევრი ქვეყნის ერთსა და იმავე პორტში ან
პუნქტში.
საჰაერო ტრანსპორტში ბაზრის ურთიერთხელმისაწვდომობის პირობები განისაზღვრება
საქართველოსა და ევროკავშირს და მის წევრ ქვეყნებს შორის ერთიანი საჰაერო სივრცის შესახებ
შეთანხმებით.

(iv) სახმელეთო მომსახურება;
(v) აეროპორტის საქმიანობასთან დაკავშირებული მომსახურება .

მუხლი 79
ეროვნული რეჟიმი და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმი
1. ამ შეთანხმების XIV-E დანართში მითითებული დათქმების გათვალისწინებით,
საქართველომ, შეთანხმების ძალაში შესვლის მომენტიდან, უნდა მიანიჭოს:
(a) ევროკავშირის შვილობილი კომპანიების, ფილიალების და იურიდიული პირების
წარმომადგენლობების დაფუძნებას იმაზე არანაკლებ ხელსაყრელი რეჟიმი, ვიდრე იგი
ანიჭებს საკუთარ იურიდიულ პირებს, მათ ფილიალებს და წარმომადგენლობებს ან
რომელიმე მესამე ქვეყნის შვილობილ კომპანიებს, ფილიალებსა და წარმომადგენლობებს,
რომელიც უფრო უკეთესი იქნება;
(b) საქართველოში ევროკავშირის შვილობილი კომპანიების, ფილიალების და იურიდიული
პირების წარმომადგენლობების საქმიანობას, მათი დაფუძნების შემდეგ, იმაზე არანაკლებ
ხელსაყრელი რეჟიმი, ვიდრე ანიჭებს საკუთარ იურიდიულ პირებს, მათ ფილიალებს და
წარმომადგენლობებს ან რომელიმე მესამე ქვეყნის შვილობილ კომპანიებს, ფილიალებსა
და წარმომადგენლობებს, რომელიც უფრო უკეთესი იქნება7.
2. ამ შეთანხმების XIV-A დანართში მითითებული დათქმების გათვალისწინებით,
ევროკავშირმა, შეთანხმების ძალაში შესვლის მომენტიდან, უნდა მიანიჭოს:
(a) საქართველოს შვილობილი კომპანიების, ფილიალებისა და იურიდიული პირების
წარმომადგენლობების დაფუძნებას იმაზე არანაკლებ ხელსაყრელი რეჟიმი, ვიდრე
ევროკავშირი ანიჭებს საკუთარ იურიდიულ პირებს, მათ ფილიალებს და
წარმომადგენლობებს ან რომელიმე მესამე ქვეყნის შვილობილ კომპანიებს, ფილიალებს
და წარმომადგენლობებს, რომელიც უფრო უკეთესი იქნება;
(b) ევროკავშირში საქართველოს შვილობილი კომპანიების, ფილიალებისა და იურიდიული
პირების წარმომადგენლობების საქმიანობას, მათი დაფუძნების შემდეგ, იმაზე არანაკლებ
ხელსაყრელი რეჟიმი, ვიდრე ანიჭებს საკუთარ იურიდიულ პირებს, მათ ფილიალებს და
წარმომადგენლობებს ან რომელიმე მესამე ქვეყნის შვილობილ კომპანიებს, ფილიალებს
და წარმომადგენლობებს, რომელიც იქნება უპირატესი8.
7

8

ეს ვალდებულება არ ვრცელდება ინვესტიციების დაცვის ღონისძიებებზე, რაც არ შედის ამ
თავში, მათ შორის იმ ღონისძიებებზე, რომლებიც უკავშირდება ინვესტორისა და სახელმწიფოს
შორის დავის მოგვარების პროცედურებს, რომელიც განსაზღვრულია სხვა ხელშეკრულებით
ეს ვალდებულება არ ვრცელდება ინვესტიციების დაცვის ღონისძიებებზე, რაც არ შედის ამ თავში, მათ შორის იმ

3. ამ შეთანხმების XIV-A და XIV-E დანართებში მითითებული დათქმების
გათვალისწინებით, მხარეებმა არ უნდა შემოიღონ ახალი რეგულაციები ან ზომები,
რომლებიც
მათ
საკუთარ
იურიდიულ პირებთან
შედარებით
გამოიწვევენ
დისკრიმინაციას საქართველოს ან ევროკავშირის იურიდიული პირების დაფუძნებასთან
მიმართებაში მათ ტერიტორიაზე ან მათ საქმიანობასთან მიმართებაში, დაფუძნების
შემდეგ.

მუხლი 80
გადახედვა
1. დაფუძნების პირობების თანმიმდევრული ლიბერალიზაციის მიზნით, მხარეებმა
რეგულარულად უნდა გადახედონ ამ ნაწილის დებულებებს და წინამდებარე
შეთანხმების 79-ე მუხლით გათვალისწინებულ დათქმებს, ასევე დაფუძნების გარემოს,
საერთაშორისო
შეთანხმებებით
გათვალისწინებული
მათი
ვალდებულებების
შესაბამისად.
2. პირველი პუნქტით გათვალისწინებული გადახედვის ფარგლებში, მხარეებმა უნდა
შეაფასონ დაფუძნებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი ბარიერი, რომელმაც იჩინა თავი.
ამ თავის დებულებების გაღრმავების მიზნით, მხარეებმა, საჭიროების შემთხვევაში, უნდა
მოძებნონ შესაბამისი გზები ამ ბარიერების გადასალახად, რაც შეიძლება მოიცავდეს
შემდგომ მოლაპარაკებებს, მათ შორის მოლაპარაკებებს ინვესტიციების დაცვასთან და
ინვესტორისა და სახელმწიფოს დავების მოგვარების პროცედურებთან დაკავშირებით.

მუხლი 81
სხვა შეთანხმებები
ეს თავი გავლენას არ ახდენს მხარეების მეწარმეების უფლებებზე, რომლებიც მათ გააჩნიათ
ინვესტიციებთან დაკავშირებული ნებისმიერი არსებული ან მომავალი საერთაშორისო
შეთანხმებიდან, რომლის მხარესაც წარმოადგენს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო და
საქართველო.

ღონისძიებებზე, რომლებიც უკავშირდება ინვესტორისა და სახელმწიფოს შორის დავის მოგვარების პროცედურებს,
რომელიც განსაზღვრულია სხვა ხელშეკრულებით

მუხლი 82
ფილიალებისა და წარმომადგენლობების მოპყრობის სტანდარტი
1. წინამდებარე შეთანხმების 79-ე მუხლის დებულებები არ ზღუდავს მხარეებს, გამოიყენონ
განსაკუთრებული წესები დაფუძნებასთან და მათ ტერიტორიაზე მეორე მხარის
იურიდიული პირების ფილიალებისა და წარმომადგელობების საქმიანობასთან
დაკავშირებით, რომლებიც არ არიან დარეგისტრირებულნი პირველი მხარის
ტერიტორიაზე. ეს განსხვავებული წესები უნდა იყოს დასაბუთებული იმ ტექნიკური ან
სამართლებრივი განსხვავებებით, რომლებიც არსებობს ამ ფილიალებსა და
წარმომადგენლობებს და იმ იურიდიული პირების ფილიალებსა და წარმომადგენლობებს
შორის, რომლებიც რეგისტრირებულია მხარის ტერიტორიაზე ან ფინანსურ
მომსახურებასთან მიმართებაში, გამომდინარეობს გონივრული მიზეზებიდან.

2. განსხვავებული რეჟიმი არ უნდა გასცდეს იმ ფარგლებს, რაც უკიდურესად აუცილებელია
სამართლებრივი და ტექნიკური თვალსაზრისით ფინანსური სერვისების კუთხით,
გონივრული დასაბუთების საფუძველზე.

ნაწილი 3
მომსახურების საზღვრებს გარეთ მიწოდება

მუხლი 83
მოქმედების სფერო
ეს ნაწილი ეხება მხარეების მიერ გატარებულ ზომებს, რომლებიც გავლენას ახდენს
მომსახურების საზღვრებს გარეთ მიწოდებაზე მომსახურების ყველა სექტორში, გარდა
შემდეგისა:
(a) აუდიო-ვიზუალური მომსახურება;
(b) ეროვნული საზღვაო კაბოტაჟი9 და,
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შესაბამისი ეროვნული კანონმდებლობის თანახმად კაბოტაჟად მიჩნეული საქმიანობის გარდა,
ამ თავით განსაზღვრული ეროვნული საზღვაო კაბოტაჟი მოიცავს მგზავრების ან საქონლის
ტრანსპორტირებას საქართველოს ან ევროკავშირის წევრი ქვეყნის ერთ პორტს ან პუნქტს და
საქართველოს ან ევროკავშირის წევრი ქვეყნის მეორე პორტს ან პუნქტს შორის, მათ შორის
კონტინენტურ შელფზე, როგორც არის განსაზღვრული UNCLOS-ს მიერ და მოძრაობას,

(c) ადგილობრივი და საერთაშორისო საჰაერო ტრანსპორტის მომსახურება10, რეგულარული
ან არარეგულარული და მომსახურება, რომელიც პირდაპირ უკავშირდება მოძრაობის
უფლებების განხორციელებას, გარდა შემდეგი მომსახურებისა:
(i) თვითმფრინავის მოვლის და შეკეთების მომსახურება, რომლის
თვითმფრინავი ამოღებულია ექსპლუატაციიდან;
(ii) საჰარეო სატრანსპორტო მომსახურების გაყიდვა და მარკეტინგი;
(iii) კომპიუტერული დაჯავშნის სისტემის (CRS) მომსახურება;
(iv) სახმელეთო მომსახურება;
(v) აეროპორტის საქმიანობასთან დაკავშირებული მომსახურება.

დროსაც

მუხლი 84
ბაზარზე დაშვება
1. მომსახურების საზღვრებს გარეთ მიწოდების მეშვეობით ბაზარზე დაშვებასთან
მიმართებაში, თითოეულმა მხარემ მეორე მხარის მომსახურებას და მომსახურების
მიმწოდებლებს უნდა მიანიჭოს იმაზე არანაკლებ ხელსაყრელი რეჟიმი, ვიდრე ეს არის
განსაზღვრული ამ შეთანხმების XIV-B და XIV-F დანართებში არსებული სპეციფიკური
ვალდებულებებით.
2. იმ სექტორებში, სადაც მხარეები იღებენ ბაზარზე დაშვების ვალდებულებებს, მხარეებმა
არ უნდა განაგრძონ ან წამოიწყონ შემდეგი ზომების გატარება, არც რეგიონულ
საფუძველზე და არც ქვეყნის მთელს ტერიტორიაზე, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ეს არის
მოცემული წინამდებარე შეთანხმების XIV-B და XIV-F დანართებში:
(a) შეზღუდვები მომსახურების მიმწოდებლების რაოდენობაზე, რაოდენობრივი კვოტების,
მონოპოლიების, მომსახურების ექსკლუზიური მიმწოდებლების ან ეკონომიკური
საჭიროებების ტესტის მოთხოვნების ფორმით;
(b) შეზღუდვები მომსახურებასთან დაკავშირებული გარიგებების ან აქტივების მთლიან
ღირებულებაზე, რაოდენობრივი კვოტების ან ეკონომიკური საჭიროებების ტესტის
მოთხოვნის ფორმით;
(c) შეზღუდვები მომსახურების ოპერაციების მთლიან რაოდენობაზე ან წარმოებული
მომსახურების მთლიან რაოდენობაზე, გამოსახულს დადგენილ რაოდენობრივ
ერთეულებში კვოტების ან ეკონომიკური საჭიროებების ტესტის მოთხოვნის ფორმით.
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დაწყებულს და დასრულებულს საქართველოს ან ევროკავშირის წევრი ქვეყნის ერთსა და იმავე
პორტში ან პუნქტში.
საჰაერო ტრანსპორტისათვის ბაზრის ორმხრივი ხელმისაწვდომობის პირობები განისაზღვრება
საქართველოსა და ევროკავშირს და მის წევრ სახელმწიფოებს შორის ერთიანი საჰაერო სივრცის
შესახებ შეთანხმებით.

მუხლი 85
ეროვნული რეჟიმი
1. შეთანხმების XIV-B და XIV-F დანართებში მოცემულ სექტორებში, სადაც ბაზარზე
დაშვების ვალდებულებები გაწერილია
და ექვემდებარება მოცემულ საერთო და
საკვალიფიკაციო პირობებს, თითოეულმა მხარემ ყველა ღონისძიებაზე, რომელიც
გავლენას ახდენს მომსახურების საზღვრებს გარეთ მიწოდებაზე, მეორე მხარის
მომსახურებასა და მომსახურების მიმწოდებლებს უნდა მიანიჭოს იმაზე არანაკლებ
ხელსაყრელი რეჟიმი, ვიდრე ის ანიჭებს საკუთარ მსგავს მომსახურებასა და
მომსახურების მიმწოდებლებს.
2. მხარემ შეიძლება შეასრულოს პირველი პუნქტით განსაზღვრული მოთხოვნები მეორე
მხარის მომსახურებისთვის ან მომსახურების მიმწოდებლებისათვის ფორმალურად
იდენტური ან ფორმალურად განსხვავებული რეჟიმის მინიჭებით, იმასთან შედარებით,
რასაც ის ანიჭებს საკუთარ მსგავს მომსახურებას და მომსახურების მიმწოდებლებს.
3. ფორმალურად იდენტური ან ფორმალურად განსხვავებული რეჟიმი უნდა ჩაითვალოს
ნაკლებ ხელსაყრელად, თუ ის ცვლის კონკურენციის პირობებს ერთი მხარის
მომსახურების ან მომსახურების მიმწოდებლების სასარგებლოდ, მეორე მხარის მსგავს
მომსახურებასთან ან მომსახურების მიმწოდებლებთან შედარებით.
4. ამ მუხლით განსაზღვრული სპეციფიკური ვალდებულებები არ უნდა იქნას გაგებული
ისე, რომ ნებისმიერ მხარეს მოეთხოვოს კონკურენციის არსებული შეზღუდვიდან
გამომდინარე შედეგების ანაზღაურება, რომელიც განპირობებულია შესაბამისი
მომსახურების და მომსახურების მიმწოდებლების უცხოური ხასიათით

მუხლი 86
ვალდებულებების ჩამონათვალი
ბაზარზე დაშვებისა და ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები, რომელიც ვრცელდება მეორე
მხარის მომსახურებასა და მომსახურების მიმწოდებლებზე, ამ ნაწილისა და შესაბამისი
ვალდებულებების შესაბამისად თითოეული მხარის მიერ ლიბერალიზებულ სექტორებში,
განსაზღვრულია ვალდებულებების ჩამონათვალში, რომელიც მოცემულია წინამდებარე
შეთანხმების XIV-B და XIV-F დანართებში.

მუხლი 87
გადახედვა
მხარეებს შორის მომსახურების საზღვრებს გარეთ მიწოდების თანმიმდევრული
ლიბერალიზაციის მიზნით, ამ შეთანხმების 408-ე მუხლის მე-4 პუნქტით განსაზღვრულმა
ვაჭრობის საკითხებზე ასოცირების კომიტეტმა რეგულარულად უნდა გადახედოს ამ
შეთანხმების 86-ე მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების ჩამონათვალს. გადახედვისას
გათვალისწინებული უნდა იყოს წინამდებარე შეთანხმების 103-ე, 113-ე, 122-ე და 126-ე
მუხლებით განსაზღვრული ეტაპობრივი დაახლოების პროცესი და მისი გავლენა მხარეებს
შორის მომსახურების საზღვრებს გარეთ მიწოდებაზე არსებული ბარიერების გაუქმებაზე.

ნაწილი 4
ფიზიკური პირების დროებითი წარმომადგენლობა საქმიანი მიზნებისთვის

მუხლი 88
მოქმედების სფერო და ტერმინთა განმარტება
1. ეს ნაწილი ეხება მხარეების მიერ გატარებულ ზომებს მათ ტერიტორიებზე ძირითადი
პერსონალის, სტაჟიორების, ბიზნესის გამყიდველების, საკონტრაქტო მომსახურების
მიმწოდებლების და დამოუკიდებელი პროფესიონალების შესვლასთან და დროებით
ყოფნასთან დაკავშირებით, წინამდებარე შეთანხმების 76-ე მუხლის მე-5 პუნქტის
შესაბამისად
2. ამ ნაწილის მიზნებისათვის:
(a) „ძირითადი პერსონალი“ გულისხმობს ერთი მხარის იურიდიულ პირში, გარდა
არამომგებიანი ორგანიზაციისა11, დასაქმებულ ფიზიკურ პირებს, რომლებიც
პასუხისმგებელნი არიან დაფუძნებაზე ან მეწარმე სუბიექტის კონტროლზე,
ადმინისტრირებასა და საქმიანობაზე. „ძირითადი პერსონალი“ მოიცავს „ბიზნეს
ვიზიტორებს“ დაფუძნების მიზნებისათვის და „კორპორაციის შიგნით გადაადგილებულ
პირებს“.
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მითითება „არამომგებიანი ორგანიზაცია“ გამოიყენება მხოლოდ ავსტრიის, ბელგიის,
კვიპროსის, ჩეხეთის, გერმანიის, დანიის, ესტონეთის, საბერძნეთის, ესპანეთის, ფინეთის,
საფრანგეთის, ირლანდიის, იტალიის, ლიტვის, ლუქსემბურგის, ლატვიის, მალტის,
ნიდერლანდების, პორტუგალიის, სლოვენიის და გაერთიანებული სამეფოს შემთხვევაში.

(i) „ბიზნეს ვიზიტორები“ დაფუძნების მიზნებისათვის გულისხმობს ფიზიკურ
პირებს, რომლებიც მუშაობენ მაღალ თანამდებობაზე და პასუხისმგებელნი არიან
მეწარმე სუბიექტის დაფუძნებაზე. ისინი არ სთავაზობენ ან უწევენ ვინმეს
მომსახურებას, აგრეთვე არ ერთვებიან სხვა რაიმე სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში,
გარდა იმისა, რაც საჭიროა დაფუძნების მიზნებისათვის. ისინი არ იღებენ
ანაზღაურებას მიმღებ მხარეში არსებული წყაროდან.
(ii) „კორპორაციის შიგნით გადაადგილებული პირები“ გულისხმობს ფიზიკურ პირებს,
რომლებიც დასაქმებულები არიან იურიდიულ პირში ან იყვნენ მისი პარტნიორები
არანაკლებ 1 წლის განმავლობაში და რომლებიც დროებით არიან მივლენილები
მეწარმე სუბიექტში, რომელიც შეიძლება იყოს მეორე მხარის ტერიტორიაზე
საწარმოს/იურიდიული პირის შვილობილი კომპანია, ფილიალი ან სათავო
კომპანია. აღნიშნული ფიზიკური პირი უნდა მიეკუთვნებოდეს ერთ-ერთ შემდეგ
კატეგორიას:
(1)

მენეჯერები: იურიდიულ პირში მაღალ თანამდებობაზე
მომუშავე პირები, რომლებსაც ზოგად ზედამხედველობას ან
მართვას უწევს დირექტორთა საბჭო ან აქციათა მფლობელები ან
მათი ეკვივალენტური სტრუქტურა, და ამავე დროს ეს პირები
ახორციელებენ მეწარმე სუბიექტის მართვას, რაც მოიცავს:
-

-

(2)

მეწარმე სუბიექტის, დეპარტამენტის ან ქვედანაყოფის
მართვას;
სხვა ზედამხედველების, პროფესიონალების ან მაღალი
თანამდებობის პირების საქმიანობის ზედამხედველობას ან
კონტროლს; და
პერსონალურ უფლებამოსილებას სამსახურში აყვანაზე ან
გაშვებაზე, ან რეკომენდაციის გაწევას სამსახურში აყვანაზე,
გაშვებაზე
ან
პერსონალთან
დაკავშირებულ
სხვა
ქმედებებზე;

სპეციალისტები:
იურიდიულ
პირში
მომუშავე
პირები,
რომლებსაც
გააჩნიათ
მეწარმე
სუბიექტის
წარმოების,
კვლევებისათვის
საჭირო
მოწყობილობების,
ტექნიკის,
პროცესების, პროცედურების ან მართვის შესაბამისი ცოდნა.
ამგვარი ცოდნის შეფასებისას, მხედველობაში უნდა იქნას
მიღებული არა მხოლოდ მოცემული მეწარმე სუბიექტისთვის
აუცილებელი სპეციფიკური ცოდნა, არამედ ის ფაქტიც, აქვს თუ
არა პირს კვალიფიკაციის მაღალი დონე გარკვეული ტიპის
სამუშაოსთან ან ვაჭრობასთან მიმართებაში, რომელიც მოითხოვს
სპეციფიკურ ტექნიკურ განათლებას, მათ შორის აკრედიტებული
პროფესიის წევრობას.

(b) „სტაჟიორები“ გულისხმობს ერთი მხარის იურიდიული პირის ან მისი ფილიალის მიერ
არანაკლებ ერთი წლის ვადით დასაქმებულ ფიზიკურ პირებს, რომლებიც ფლობენ
უნივერსიტეტის დიპლომს და არიან დროებით მივლენილები მეორე მხარეში ამ
იურიდიული პირის მიერ დაფუძნებულ მეწარმე სუბიექტში, კარიერული განვითარების
მიზნით ან ბიზნესის ტექნიკაში ან მეთოდებში ტრეინინგის მიღების მიზნით12.
(c) „ბიზნესის გამყიდველები“13 გულისხმობს ერთი მხარის მომსახურების ან საქონლის
მიმწოდებლის წარმომადგენელ ფიზიკურ პირებს, რომელთაც სურთ შესვლა და დროებითი
ყოფნა მეორე მხარის ტერიტორიაზე მომსახურების ან საქონლის გაყიდვაზე
მოლაპარაკებების წარმოების მიზნით, ან ამ მიმწოდებლისთვის მომსახურების ან
საქონლის გაყიდვაზე ხელშეკრულების დადების მიზნით. ისინი არ ერთვებიან
საზოგადოებისათვის პირდაპირ მიყიდვაში, არ ღებულობენ ანაზღაურებას მიმღებ მხარეში
არსებული წყაროდან და არ წარმოადგენენ კომისიის აგენტებს.
(d) „საკონტრაქტო მომსახურების მიმწოდებლები“ გულისხმობს ფიზიკურ პირებს,
დასაქმებულებს ერთი მხარის იურიდიულ პირში, რომელიც თავის მხრივ არ წარმოადგენს
პერსონალის დასაქმების ან მომსახურების მიწოდების სააგენტოს და არ მოქმედებს ასეთი
სააგენტოს მეშვეობით. ეს იურიდიული პირი არ არის დაფუძნებული მეორე მხარის
ტერიტორიაზე და გაფორმებული აქვს რეალური კონტრაქტი მეორე მხარის საბოლოო
მომხმარებლისათვის
მომსახურების
მიწოდებისათვის,
რაც
მოითხოვს
მისი
დასაქმებულების მეორე მხარეში დროებით ყოფნას მომსახურების მიწოდებისათვის
კონტრაქტის შესრულების მიზნით.
(e) „დამოუკიდებელი პროფესიონალები“ გულისხმობს ისეთ ფიზიკურ პირებს, რომლებიც
ჩართულები
არიან
მომსახურების
მიწოდებაში
და
დაფუძნებულები
არიან
თვითდასაქმებულის ფორმით ერთ-ერთ მხარეში, არ არიან დაფუძნებულები მეორე
მხარეში და გაფორმებული აქვთ რეალური კონტრაქტი (გარდა პერსონალის დასაქმების ან
მომსახურების მიწოდების სააგენტოს მეშვეობით გაფორმებული კონტრაქტებისა) მეორე
მხარეში საბოლოო მომხმარებლისათვის მომსახურების მიწოდების მიზნით, რომელიც
მოითხოვს მათ დროებით ყოფნას ამ მხარეში მომსახურების მიწოდებისათვის კონტრაქტის
შესრულების მიზნით.
(f) „კვალიფიკაციები“ გულისხმობს დიპლომებს, სერტიფიკატებს ან (ფორმალური
კვალიფიკაციის დამადასტურებელ) სხვა დოკუმენტებს, რომლებიც გაცემულია
კანონმდებლობით, მარეგულირებელი ან ადმინისტრაციული წესით განსაზღვრული
უწყების მიერ და ადასტურებს პროფესიული ტრეინინგის წარმატებით დასრულებას.

12

13

მიმღებ მეწარმე სუბიექტს შეიძლება მოეთხოვოს წინასწარი თანხმობისათვის ტრეინინგის
პროგრამის წარდგენა, რომელიც ასახავს პირის ყოფნის ხანგრძლივობას და მიუთითებს, რომ
ყოფნის მიზანი არის ტრეინინგის გავლა. ავსტრიის, ჩეხეთის, გერმანიის, საფრანგეთის და
უნგრეთის შემთხვევაში, ტრეინინგი უნდა უკავშირდებოდეს უნივერსიტეტის მიღებულ
დიპლომს.
გაერთიანებული სამეფო: ბიზნესის გამყიდველების კატეგორია ეხება მხოლოდ მომსახურების
გამყიდველებს.

მუხლი 89
ძირითადი პერსონალი და სტაჟიორები
1. იმ სექტორებში, სადაც ვალდებულება აღებულია ამ თავის მე-2 ნაწილის (დაფუძნება) და
ამ შეთანხმების XIV-A და XIV-E დანართებით ან, ამ შეთანხმების XIV-C და XIV-G
დანართებით განსაზღვრული დათქმების შესაბამისად, თითოეულმა მხარემ უნდა
დართოს ნება მეორე მხარის მეწარმეებს, რომ მათ, მათ მიერ დაფუძნებულ მეწარმე
სუბიექტში დაასაქმონ ამ მეორე მხარის ფიზიკური პირები, სადაც, ეს დასაქმებულები
წარმოადგენენ ძირითად პერსონალს ან სტაჟიორებს, წინამდებარე შეთანხმების 88-ე
მუხლის შესაბამისად. ძირითადი პერსონალის ან სტაჟიორების დროებითი შემოსვლა და
დროებითი ყოფნა შესაძლებელია პერიოდით, რომელიც არ აღემატება 3 წელიწადს
კორპორაციის შიგნით გადაადგილებული პირებისათვის, 90 დღეს ნებისმიერ 12-თვიან
პერიოდში ბიზნეს ვიზიტორებისათვის დაფუძნების მიზნით და 1 წელიწადს
სტაჟიორებისათვის.
2. ყველა იმ სექტორებში, სადაც ვალდებულება აღებულია მოცემული თავის მე-2 ნაწილის
(დაფუძნება) შესაბამისად, ის ზომები, რომლებსაც არ იყენებს ან არ იღებს მხარე
რეგიონული დაყოფის საფუძველზე და მთელს ტერიტორიაზე, როცა სხვაგვარად არ არის
განსაზღვრული წინამდებარე შეთანხმების XIV-C და XIV-G დანართებით, განხილება,
როგორც შეზღუდვები მეწარმის მიერ დასასაქმებელი ფიზიკური პირების საერთო
რაოდენობაზე, რომლებიც წარმოადგენენ ძირითად პერსონალს და სტაჟიორებს
კონკრეტულ სექტორებში, რაოდენობრივი კვოტის ან ეკონომიკური საჭიროებების
ტესტის მოთხოვნის ფორმით, და აგრეთვე დისკრიმინაციულ შეზღუდვებად.

მუხლი 90
ბიზნესის გამყიდველები
იმ სექტორებში, სადაც ვალდებულება აღებულია ამ თავის მე-2 ნაწილის (დაფუძნება) ან მე-3
ნაწილის (საზღვრებს გარეთ მიწოდება) და ამ შეთანხმების XIV-A, XIV-E დანართებით და
XIV-B და XIV-F დანართებით განსაზღვრული დათქმების შესაბამისად, თითოეულმა მხარემ
უნდა დართოს ნება ბიზნესის გამყიდველებს, შემოვიდნენ და დროებით დარჩნენ არაუმეტეს
90 დღის განმავლობაში ნებისმიერ 12-თვიან პერიოდში.

მუხლი 91
საკონტრაქტო მომსახურების მიმწოდებლები
1. მხარეები ადასტურებენ მათ ვალდებულებებს, რომლებიც გამომდინარეობს გენერალური
შეთანხმებიდან მომსახურებით ვაჭრობის შესახებ (GATS), საკონტრაქტო მომსახურების
მიმწოდებლების შესვლასთან და დროებით ყოფნასთან მიმართებაში. ამ შეთანხმების
XIV-D და XIV-H დანართების შესაბამისად, თითოეულმა მხარემ უნდა დართოს ნება
მეორე მხარის საკონტრაქტო მომსახურების მიმწოდებლებს, მიაწოდონ მომსახურება მათ
ტერიტორიაზე, ამ მუხლის მე-2 პუნქტში მითითებული პირობების გათვალისწინებით.
2. მხარეების მიერ აღებული ვალდებულებები ექვემდებარება შემდეგ პირობებს:
(a) ფიზიკური პირები, როგორც იმ იურიდიული პირის დასაქმებულები, რომელმაც
მიიღო მომსახურების კონტრაქტი არაუმეტეს 12 თვის ვადით, დროებით უნდა იყვნენ
ჩართულები მომსახურების მიწოდებაში;
(b) ფიზიკურმა პირებმა, რომლებიც შედიან მეორე მხარეში, უნდა შესთავაზონ
მომსახურება როგორც იურიდიული პირის დასაქმებულებმა, რომელიც აწვდის
მომსახურებას მეორე მხარეში, შესვლისათვის განაცხადის წარდგენამდე არანაკლებ 1
წლის განმავლობაში. ამასთან ერთად, მეორე მხარეში შესვლისათვის განაცხადის
წარდგენის მომენტისათვის, ფიზიკურ პირებს უნდა გააჩნდეთ არანაკლებ სამწლიანი
პროფესიული გამოცდილება14 საქმიანობის იმ სექტორში, რომელიც კონტრაქტის საგანს
წარმოადგენს;
(c) ფიზიკურ პირებს, რომლებიც შედიან მეორე მხარეში, უნდა გააჩნდეთ:
i)
უნივესტიტეტის დიპლომი ან ეკვივალენტური დონის15 ცოდნის
დამადასტურებელი კვალიფიკაცია და
ii)
პროფესიული კვალიფიკაცია, სადაც ის არის მოთხოვნილი საქმიანობის
განხორციელებისათვის
იმ
მხარის
კანონების,
რეგულაციების
ან
სამართლებრივი მოთხოვნების შესაბამისად, რომელშიც ხდება მომსახურების
მიწოდება;

14

15

მიღებული სრულწლოვანების მიღწევის შემდეგ, როგორც არის განსაზღვრული შესაბამისი
ადგილობრივი კანონმდებლობით.
იმ შემთხვევაში, თუ დიპლომი ან კვალიფიკაცია არ იქნა მიღებული იმ მხარეში, სადაც ხდება
მომსახურების მიწოდება, ამ მხარეს შეუძლია შეაფასოს, არის თუ არა ის ეკვივალენტური მის
ტერიტორიაზე მოთხოვნილი საუნივერსიტეტო დიპლომისა.

(d) ფიზიკურმა პირმა არ უნდა მიიღოს ანაზღაურება მეორე მხარეში მომსახურების
მიწოდებისათვის, გარდა მისი დამსაქმებელი იურიდიული პირისაგან მიღებული
ანაზღაურებისა.
(e) ფიზიკური პირის მხარეში შესვლა და დროებითი ყოფნა არ უნდა აღემატებოდეს სულ
ექვსთვიან პერიოდს ან ლუქსემბურგის შემთხვევაში, 25 კვირას ნებისმიერი 12 თვის
განმავლობაში ან კონტრაქტის მოქმედების ვადას, რომელიც უფრო ნაკლები იქნება;
(f) ამ მუხლის დებულებებით განსაზღვრული დაშვება უკავშირდება მხოლოდ
კონტრაქტით განსაზღვრულ მომსახურებას და არ გულისხმობს იმ მხარის პროფესიული
წოდების გამოყენებას, რომელშიც ხდება მომსახურების მიწოდება;
(g) მომსახურების კონტრაქტით განსაზღვრულ პირთა რაოდენობა არ უნდა იყოს იმაზე
მეტი, ვიდრე საჭიროა კონტრაქტის შესრულებისათვის, როგორც ეს შეიძლება
მოთხოვნილი იყოს იმ მხარის კანონებით, რეგულაციებით ან სხვა სამართლებრივი
მოთხოვნებით, რომელშიც ხდება მომსახურების მიწოდება.

მუხლი 92
დამოუკიდებელი პროფესიონალები
1.

ამ შეთანხმების XIV-D და XIV-H დანართების შესაბამისად, მხარეებმა უნდა დართონ
ნება მათ ტერიტორიაზე მეორე მხარის დამოუკიდებელ პროფესიონალებს მომსახურების
მიწოდებაზე, ამ მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული პირობების გათვალისწინებით.

2. მხარეების მიერ აღებული ვალდებულებები ექვემდებარება შემდეგ პირობებს:
(a) ფიზიკური პირები დროებით უნდა იყვნენ ჩართულები მომსახურების
მიწოდებაში, როგორც მეორე მხარეში თვითდასაქმებულები და უნდა გააჩნდეთ
მომსახურების კონტრაქტი, რომლის ხანგრძლივობა არ აღემატება 12 თვეს;
(b) ფიზიკური პირები მეორე მხარეში შესვლისათვის განაცხადის წარდგენის
მომენტისათვის უნდა ფლობდნენ არანაკლებ ექვსწლიან პროფესიულ გამოცდილებას
საქმიანობის იმ სექტორში, რომელიც კონტრაქტის საგანს წარმოადგენს;
(c) ფიზიკურ პირებს, რომლებიც შედიან მეორე მხარეში, უნდა გააჩნდეთ:
(i) უნივერსიტეტის
16

დიპლომი

ან

შესაბამისი

დონის16

ცოდნის

იმ შემთხვევაში, თუ ხარისხი ან კვალიფიკაცია არ იქნა მიღებული იმ მხარეში, სადაც ხდება
მომსახურების მიწოდება, ამ მხარეს შეუძლია შეაფასოს, არის თუ არა ის მის ტერიტორიაზე
მოთხოვნილი უნივერსიტეტის დიპლომის ეკვივალენტური.

დამადასტურებელი კვალიფიკაცია და
(ii) პროფესიული კვალიფიკაცია, სადაც ის არის მოთხოვნილი საქმიანობის
განხორციელებისათვის იმ მხარის კანონების, რეგულაციების ან
სამართლებრივი მოთხოვნების შესაბამისად, სადაც ხდება მომსახურების
მიწოდება;
(d) ფიზიკური პირის მხარეში შესვლა და დროებითი ყოფნა არ უნდა აღემატებოდეს
ექვსთვიან მთლიან პერიოდს ან ლუქსემბურგის შემთხვევაში, 25 კვირას ნებისმიერ
12-თვიან პერიოდში ან კონტრაქტის მოქმედების ვადას, რომელიც უფრო ნაკლები
იქნება;

(e) ამ მუხლის დებულებებით განსაზღვრული დაშვება უკავშირდება მხოლოდ
კონტრაქტით განსაზღვრულ მომსახურებას და არ გულისხმობს იმ მხარის
პროფესიული
წოდების
გამოყენებას,
რომელშიც
ხდება
მომსახურების
განხორციელება.

ნაწილი 5
საკანონმდებლო რეგულირება
ქვენაწილი 1
შიდა რეგულირება

მუხლი 93
მოქმედების სფერო და ტერმინთა განმარტება
1. შემდეგი წესები მოქმედებს მხარეების მიერ გამოყენებულ ზომებზე, რომელიც
უკავშირდება ლიცენზირების მოთხოვნებსა და პროცედურებს, საკვალიფიკაციო
მოთხოვნებსა და პროცედურებს, რომლებიც გავლენას ახდენს:
(a) მომსახურების საზღვრებს გარეთ მიწოდებაზე;
(b) მათ ტერიტორიაზე იურიდიული და ფიზიკური პირების დაფუძნებაზე, ამ
შეთანხმების 77-ე მუხლის მე-9 პუნქტის შესაბამისად; და
(c) მათ ტერიტორიაზე ფიზიკური პირების კატეგორიების დროებით ყოფნაზე, ამ
შეთანხმების 88-ე მუხლის მე-2 პუნქტის ა-ე ქვეპუნქტების შესაბამისად.
2. მომსახურების საზღვრებს გარეთ მიწოდების შემთხვევაში, ეს წესები უნდა გავრცელდეს
მხოლოდ იმ სექტორებზე, რომლებზეც მხარეებმა აიღეს სპეციფიკური ვალდებულებები

და იმ მასშტაბით, რომლითაც ეს სპეციფიკური ვალდებულებები ვრცელდება ამ
შეთანხმების XIV-B და XIV-F დანართების შესაბამისად. დაფუძნების შემთხვევაში, ეს
წესები არ უნდა გავრცელდეს სექტორებზე იმ მასშტაბით, როგორც ეს არის
განსაზღვრული შესაბამისი დათქმებით ამ შეთანხმების XIV-A და XIV-E დანართების
შესაბამისად. ფიზიკური პირების დროებითი წარმომადგენლობის შემთხვევაში, ეს
წესები არ ვრცელდება სექტორებზე იმ მასშტაბით, როგორც ეს არის განსაზღვრული
შესაბამისი დათქმებით ამ შეთანხმების XIV-C, XIV-D, XIV-G და XIV-H დანართების
შესაბამისად.
3. ეს წესები არ უნდა გამოიყენებოდეს ზომების მიმართ, იმის გათვალისწინებით, რომ
ისინი წარმოადგენენ შეზღუდვებს ამ შეთანხმების შესაბამისი დანართების მიხედვით.
4. ამ ნაწილის მიზნებისათვის:
(a) „ლიცენზირების მოთხოვნები“ წარმოადგენს არსებით მოთხოვნებს, განსხვავებულს
საკვალიფიკაციო მოთხოვნებისაგან, რომლებთანაც ფიზიკური ან იურიდიული პირი
ვალდებულია იყოს შესაბამისობაში, რათა მიიღოს, შეცვალოს ან განაახლოს
ავტორიზაცია საქმიანობის განსახორციელებლად, როგორც განსაზღვრულია პირველი
პუნქტის ა-გ ქვეპუნქტებში.
(b) „ლიცენზირების პროცედურები“ წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ან პროცედურულ
წესებს, რომლებიც ფიზიკურმა ან იურიდიულმა პირმა, რომელსაც სურს ავტორიზაციის
მიღება, მათ შორის ლიცენზიის შეცვლა ან განახლება საქმიანობის განხორციელების
მიზნით, განსაზღვრული პირველი პუნქტის ა-გ ქვეპუნქტებში, უნდა დაიცვას, რათა
დაადასტუროს ლიცენზიის მოთხოვნებთან შესაბამისობა.
(c) „საკვალიფიკაციო მოთხოვნები“ გულისხმობს იმ ძირითად მოთხოვნებს, რომელიც
უკავშირდება სერვისის მიწოდებისათვის საჭირო ფიზიკური პირის კომპეტენციას და
რომლის ჩვენებაც საჭიროა მომსახურეობის მიწოდებისათვის ავტორიზაციის
მოსაპოვებლად
(d) „საკვალიფიკაციო პროცედურები“ წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ან პროცედურულ
წესებს, რომლებიც ფიზიკურმა პირმა უნდა დაიცვას, რათა დაამტკიცოს
მისი
საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან შესაბამისობა მომსახურების მიწოდებისათვის საჭირო
ავტორიზაციის ნებართვის მოსაპოვებლად.
(e) „კომპეტენტური ორგანო“ მოიცავს ნებისმიერ ცენტრალურ, რეგიონულ ან
ადგილობრივ მთავრობებს და ხელისუფლებას ან არასამთავრობო ორგანოს ცენტრალური
ან რეგიონული ან ადგილობრივი მთავრობების ან ხელისუფლების მიერ
დელეგირებული
უფლებამოსილების
შემსრულებელს,
რომელიც
იღებს
გადაწყვეტილებას მომსახურების მიწოდებისათვის ავტორიზაციის გაცემაზე მათ შორის
მომსახურების გარდა სხვა ეკონომიკურ საქმიანობისთვის დაფუძნების ან
დაფუძნებისათვის საჭირო ავტორიზაციის გაცემასთან დაკავშირებით.

მუხლი 94
ლიცენზირებისა და კვალიფიკაციის პირობები
1. თითოეული მხარე უზრუნველყოფს, რომ ლიცენზირების მოთხოვნებთან და
პროცედურებთან,
საკვალიფიკაციო
მოთხოვნებთან
და
პროცედურებთან
დაკავშირებული ღონისძიებები დაეფუძნოს კრიტერიუმებს, რომლებიც ხელს უშლის
კომპეტენტურ ორგანოებს თვითნებური ფორმით გამოიყენონ საკუთარი ძალაუფლება
შეფასების დროს
2.

პირველ პუნქტში დასახელებული კრიტერიუმები უნდა იყოს:
(a) საჯარო პოლიტიკის მიზნების თანაზომადი;
(b) ნათელი და ცალსახა;
(c) ობიექტური;
(d) წინასწარ დადგენილი;
(e) საზოგადოებისთვის წინასწარ ცნობილი;
(f) გამჭვირვალე და ხელმისაწვდომი.

3. ავტორიზაცია ან ლიცენზია უნდა გაიცეს მაშინვე, როცა შესაბამისი გამოკვლევის
საფუძველზე დადგენილია, რომ ავტორიზაციის ან ლიცენზიის მიღების პირობები იქნა
დაკმაყოფილებული.
4. თითოეულმა მხარემ უნდა გამოიყენოს ან შექმნას სასამართლო, საარბიტრაჟო ან
ადმინისტრაციული ორგანოები ან პროცედურები, რომლებიც დაზარალებული
მეწარმეების
ან
მომსახურების
მიმწოდებლების
მოთხოვნის
საფუძველზე,
განახორციელებენ დაფუძნებაზე, საზღვრებს გარეთ მომსახურების მიწოდებაზე ან
საქმიანი მიზნებისათვის ფიზიკური პირების დროებით წარმომადგენლობაზე გავლენის
მქონე ადმინისტრაციული გადაწყვეტილებების დაუყოვნებლივ განხილვას და იქ, სადაც
გამართლებულია, გაითვალისწინონ მათი გამოსწორებისათვის საჭირო შესაბამისი
ღონისძიებების შემოღება. იმ შემთხვევაში, როდესაც ასეთი პროცედურები
დამოუკიდებელი არ არის იმ უფლებამოსილი ორგანოსაგან, რომელიც იღებს ასეთ
ადმინისტრაციულ გადაწყვეტილებებს, მხარე უზრუნველყოფს, რომ ეს პროცედურები,
პრაქტიკულად, ითვალისწინებდეს ობიექტურ და მიუკერძოებელ განხილვას.
5. იმ შემთხვევაში, როცა მოცემული საქმიანობის განხორციელებისათვის ლიცენზიების
რაოდენობა არის შეზღუდული არსებული ბუნებრივი რესურსების ან ტექნიკური
შესაძლებლობის სიმწირის გამო, თითოეულმა მხარემ უნდა გამოიყენოს პოტენციური
კანდიდატების შერჩევის პროცედურა, რომელიც უზრუნველყოფს მიუკერძოებლობისა
და გამჭვირვალობის სრულ გარანტიას, მათ შორის, ადეკვატურ საჯაროობას
პროცედურის დაწყების, განხორციელების და დასრულების შესახებ.

6. ამ მუხლის დებულებების შესაბამისად, შერჩევის პროცედურის წესების დადგენისას,
თითოეულ მხარეს შეუძლია მხედველობაში მიიღოს საჯარო პოლიტიკის მიზნები, მათ
შორის, ჯანმრთელობა, უსაფრთხოება, გარემოს დაცვა და კულტურული მემკვიდრეობის
შენარჩუნება.

მუხლი 95
ლიცენზირებისა და საკვალიფიკაციო პროცედურები
1. ლიცენზირებისა და საკვალიფიკაციო პროცედურები და ფორმალური მხარე უნდა იყოს
გასაგები, უნდა გამოქვეყნდეს წინასწარ და განმცხადებლებს უნდა ჰქონდეთ გარანტია, ,
რომ მათი განაცხადი განიხილება ობიექტურად და მიუკერძოებლად.
2. ლიცენზირებისა და საკვალიფიკაციო პროცედურები, ასევე ფორმალური მხარე უნდა
იყოს რაც შეიძლება მარტივი და ზედმეტად არ უნდა გაართულოს ან შეაფერხოს
მომსახურების განხორციელება. ნებისმიერი სალიცენზიო მოსაკრებელი17, რომელიც
შეიძლება დაეკისროს განმცხადებლებს მათი განაცხადიდან გამომდინარე, უნდა იყოს
გონივრული და შესაბამისი ავტორიზაციის პროცედურის ხარჯის პროპორციული.
3. თითოეული მხარე უზრუნველყოფს, რომ ლიცენზირების ან ავტორიზაციის პროცესში
კომპეტენტური ორგანოს მიერ გამოყენებული პროცედურები და მიღებული
გადაწყვეტილებები
იყოს
მიუკერძოებელი
ყველა
განმცხადებლის
მიმართ.
კომპეტენტურმა ორგანომ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება დამოუკიდებლად და არ უნდა
იყოს ანგარიშვალდებული იმ მომსახურების რომელიმე მიმწოდებლის წინაშე,
რომლისთვისაც საჭიროა ლიცენზიის ან ავტორიზაციის მიღება.
4. იმ შემთხვევაში, როდესაც განაცხადების მიღებისთვის დაწესებულია სპეციფიკური
პერიოდი, განმცხადებელს უნდა მიეცეს განაცხადის წარდგენისათვის გონივრული ვადა.
კომპეტენტურმა ორგანომ უნდა წამოიწყოს განაცხადის დამუშავება ზედმეტი
შეფერხების გარეშე. სადაც შესაძლებელია,
განაცხადები უნდა იქნას მიღებული
ელექტრონული ფორმით აუთენტურობის იგივე პირობებით, რაც არსებობს განაცხადის
წერილობითი ფორმით წარდგენის შემთხვევაში.
5. თითოეული მხარე უზრუნველყოფს, რომ განაცხადის დამუშავება, მათ შორის საბოლოო
გადაწყვეტილების მიღება, მოხდეს დასრულებული განაცხადის წარდგენიდან
გონივრულ ვადაში. თითოეული მხარე მიზნად ისახავს განაცხადის დამუშავებისთვის
გონივრული ვადის დაწესებას.
6. კომპეტენტურმა
17

ორგანომ,

იმ

განაცხადის

მიღებიდან,

რომელსაც

ის

მიიჩნევს

სალიცენზიო მოსაკრებლები არ მოიცავს გადასახადებს აუქციონის, ტენდერის ან კონცესიების
მინიჭების სხვა არადისკრიმინაციული საშუალებებისათვის ან სავალდებულო შენატანებს
უნივერსალური მომსახურების განხორციელებისათვის.

არასრულად, გონივრული ვადაში უნდა შეატყობინოს განმცხადებელს შესაძლებლობის
ფარგლებში, რომ მან განაცხადის დასრულების მიზნით წარადგინოს დამატებითი
ინფორმაცია და მისცეს მას საშუალება გამოასწოროს უზუსტობები.
7. სადაც შესაძლებელია, აუთენტური ასლები უნდა იქნას მიღებული ორიგინალი
დოკუმენტების ნაცვლად.
8. თუ კომპეტენტურმა ორგანომ უარი თქვა განაცხადის მიღებაზე, განმცხადებელი
დროულად უნდა იქნას ინფორმირებული წერილობითი ფორმით. მოთხოვნის
შემთხვევაში, განმცხადებელი ასევე უნდა იქნას ინფორმირებული განაცხადის მიღებაზე
უარის თქმის მიზეზებისა და გადაწყვეტილების გასაჩივრების ვადების შესახებ.
9. თითოეული მხარე უზრუნველყოფს, რომ ლიცენზია ან ავტორიზაცია, მისი გაცემის
შემდეგ, ძალაში შედის შეფერხების გარეშე განსაზღვრული ვადების და პირობების
შესაბამისად.

ქვენაწილი 2
ზოგადი დებულებები

მუხლი 96
ორმხრივი აღიარება
1. ამ თავის დებულებები არ უნდა ზღუდავდეს მხარეს, რომ მოითხოვოს ფიზიკური
პირებისაგან მომსახურების მიწოდების ტერიტორიაზე მოთხოვნილი საჭირო
კვალიფიკაციის და/ან პროფესიული გამოცდილების ფლობა საქმიანობის შესაბამის
სექტორთან მიმართებაში.
2. თითოეულმა მხარემ უნდა წაახალისოს მათ ტერიტორიებზე შესაბამისი პროფესიული
ორგანოები, ამ შეთანხმების 408-ე მუხლის მე-4 პუნქტით განსაზღვრული ვაჭრობის
საკითხებზე ასოცირების კომიტეტისთვის ორმხრივ აღიარებაზე რეკომენდაციების
წარდგენისაკენ, მეწარმეებისა და მომსახურების მიმწოდებლების მიერ, მთლიანად ან
ნაწილობრივ, იმ კრიტერიუმების შესრულების მიზნით, რომელიც თითოეული მხარის
მიერ გამოიყენება მეწარმეების და მომსახურების მიმწოდებლების და განსაკუთრებით,
პროფესიული მომსახურების მიმწოდებლების ავტორიზაციის, ლიცენზირების,
საქმიანობის და სერტიფიცირებისათვის.
3. მეორე პუნქტში მითითებული რეკომენდაციების მიღებისას, ვაჭრობის საკითხებზე
ასოცირების კომიტეტმა გონივრულ ვადაში უნდა განიხილოს ეს რეკომენდაცია იმ
მიზნით, რომ დაადგინოს მისი შესაბამისობა ამ შეთანხმებასთან და არსებული
ინფორმაციის საფუძველზე შეაფასოს:

(a) თითოეული მხარის მიერ, მომსახურების მიმწოდებლებისა და მეწარმეების
ავტორიზაციის, ლიცენზირების, საქმიანობის და სერტიფიცირებისათვის გამოყენებული
სტანდარტების და კრიტერიუმების დაახლოება და;
(b) ორმხრივი აღიარების შეთანხმების პოტენციური ეკონომიკური ღირებულება.
4. იმ შეთხვევაში, როდესაც ეს მოთხოვნები არის დაკმაყოფილებული, ვაჭრობის
საკითხებზე
ასოცირების
კომიტეტმა
უნდა
გადადგას
საჭირო
ნაბიჯები
მოლაპარაკებებისათვის და მხარეები, მათი კომპეტენტური ორგანოების მეშვეობით,
უნდა ჩაერთონ მოლაპარაკებებში ორმხრივი აღიარების შეთანხმებაზე.

5. ნებისმიერი ასეთი შეთანხმება უნდა იყოს შესაბამისობაში ვაჭრობის მსოფლიო
ორგანიზაციის შეთანხმების შესაბამის დებულებებთან და განსაკუთრებით, GATS-ის მე-7
მუხლთან.

მუხლი 97
გამჭვირვალობა დაკონფიდენციალური ინფორმაციის გასაჯაროება
1. თითოეულმა მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გასცეს პასუხი მეორე მხარის ყველა
მოთხოვნას სპეციფიკური ინფორმაციის გაცემაზე, რომელიც ეხება მის მიერ
განხორციელებულ ზოგად ღონისძიებებს ან საერთაშორისო ხელშეკრულებებს,
რომლებიც ეხება ან გავლენას ახდენს წინამდებარე შეთანხმებაზე. გარდა ამისა,
თითოეულმა მხარემ უნდა შექმნას ერთი ან რამდენიმე საკონტაქტო ერთეული მეორე
მხარის მეწარმეებისა და მომსახურების მიმწოდებლების მოთხოვნის საფუძველზე,
მათთვის ყველა ზემოაღნიშნულ საკითხზე სპეციფიკური ინფორმაციის მიწოდების
მიზნით. მხარეებმა უნდა აცნობონ ერთმანეთს შესაბამისი საკონტაქტო ერთეულების
შესახებ ამ შეთანხმების ძალაში შესვლის თარიღიდან სამი თვის განმავლობაში. არ არის
აუცილებელი, რომ აღნიშნული საკონტაქტო ერთეულები იყვნენ კანონებისა და
რეგულაციების დეპოზიტარები.
2. არაფერი ამ შეთანხმებაში არ უნდა მოითხოვდეს მხარის მიერ კონფიდენციალური
ინფორმაციის წარდგენას, რომლის გასაჯაროებამ შეიძლება გამოიწვიოს კანონის
აღსრულების შეფერხება ან სხვაგვარად მოვიდეს წინააღმდეგობაში საჯარო ინტერესთან
ან ზიანი მიაყენოს კონკრეტული სახელმწიფო ან კერძო საწარმოების ლეგიტიმურ
კომერციულ ინტერესებს.

ქვენაწილი 3
კომპიუტერული მომსახურება

მუხლი 98
კომპიუტერულ მომსახურების გაგება
1. იმის გათვალისწინებით, რომ ვაჭრობისას კომპუტერული სერვისის ლიბერალიზაცია
ხდება ამ თავის მე-2 ნაწილის (დაფუძნება), მე-3 ნაწილის (მომსახურების საზღვრებს
გარეთ მიწოდება) და მე-4 ნაწილის (ფიზიკური პირების დროებითი წარმომადგენლობა
საქმიანი მიზნებისთვის) მიხედვით, მხარეებმა უნდა დაიცვან ამ მუხლის 2-ე, 3-ე და 4-ე
პუნქტები
2.

CPC18 84, გაეროს კოდი, რომელიც გამოიყენება კომპიუტერული და მასთან
დაკავშირებული მომსახურების აღწერისთვის, მოიცავს ძირითად ფუნქციებს, რომლებიც
გამოიყენება ყველა კომპიუტერული და მასთან დაკავშირებული მომსახურების
უზრუნველსაყოფად:
(a)

(b)
(c)

კომპიუტერული პროგრამები განსაზღვრულია, როგორც ინსტრუქციების
კომპლექტი, რომლებიც საჭიროა კომპიუტერების მუშაობისთვის და
ურთიერთკავშირებისთვის (მათი განვითარების და დანერგვის ჩათვლით);
მონაცემთა დამუშავების და შენახვის; და
მასთან დაკავშირებული მომსახურებისთვის, როგორიცაა
თანამშრომლების კონსულტაციები და ტრეინინგები.

კლიენტის

ტექნოლოგიური განვითარება იწვევს ამ მომსახურების მზარდ შეთავაზებას, როგორც
შესაბამისი მომსახურების პაკეტის, რომელიც შეიძლება შეიცავდეს ზოგიერთ ან ყველა ამ
ძირითად ფუნქციებს. მაგალითად, ისეთი მომსახურება, როგორიცაა ვებ ან დომეინ
ჰოსტინგი, მონაცემთა სიღრმისეული ანალიზი და განაწილებული გამოთვლები,
თითოეული შეიცავს ძირითადი კომპიუტერული მომსახურების ფუნქციების კომბინაციებს.
3. კომპიუტერული და მასთან დაკავშირებული მომსახურება, იმის მიუხედავად არის თუ
არა ის ქსელის საშუალებით, მათ შორის ინტერნეტით მიწოდებული, მოიცავს ყველა
მომსახურებას, რომელიც უზრუნველყოფს:
(a) კონსულტაციას, სტრატეგიას, ანალიზს, დაგეგმარებას, სპეციფიკაციას, დიზაინს,
განვითარებას,
ინსტალაციას,
განხორციელებას,
ინტეგრაციას,
ტესტირებას,
18

CPC ნიშნავს პროდუქტების ცენტრალურ კლასიფიკაციას, რომელიც განსაზღვრულია გაეროს
სტატისტიკის ოფისის მიერ (Statistical Papers, Series M, N° 77, CPC prov, 1991.)

გამართვას, განახლებას, მხარდაჭერას, ტექნიკურ დახმარებას ან
მენეჯმენტს
კომპიუტერებისთვის ან კომპიუტერული სისტემებისათვის;
(b)
კომპიუტერულ პროგრამებს,
განსაზღვრულს როგორც
ინსტრუქციების
კომპლექტი,
რომელიც
საჭიროა
კომპიუტერების
მუშაობისთვის
და
ურთიერთკავშირებისთვის (როგორც ასეთი), ასევე კონსულტაციას, სტრატეგიას,
ანალიზს, დაგეგმარებას, სპეციფიკაციას, დიზაინს, განვითარებას, ინსტალაციას,
განხორციელებას, ინტეგრაციას, ტესტირებას, გამართვას, განახლებას, ადაპტაციას,
შენახვას, მხარდაჭერას, ტექნიკურ დახმარებას, კომპიუტერული პროგრამების
მენეჯმენტს ან გამოყენებას; ან
(c) მონაცემთა დამუშავებას, მონაცემთა შენახვას, მონაცემთა ჰოსტინგს ან მონაცემთა
ბაზების მომსახურებას; ან ოფისის დანადგარების და მოწყობილობის მოვლას და
შეკეთებას, კომპიუტერების ჩათვლით; ან კლიენტის იმ თანამშრომლების ტრეინინგს,
რომლებიც კავშირში არიან კომპიუტერულ პროგრამებთან, კომპიუტერებთან ან
კომპიუტერულ სისტემებთან და სხვაგან არსად არიან კლასიფიცირებულნი.
4. კომპიუტერული და მასთან დაკავშირებული მომსახურება უზრუნველყოს სხვა
მომსახურების
(მაგალითად,
საბანკო
საქმიანობა)
განხორციელებას
როგორც
ელექტრონული, ისე სხვა საშუალებებით. თუმცა, არსებობს მნიშვნელოვანი განსხვავება
მომსახურების განხორციელების საშუალებასა (მაგალითად, ვებ-ჰოსტინგი ან აპლიკაციის
ჰოსტინგი) და კონტენტ ან ძირითად მომსახურებას შორის, რომელიც მიწოდებულია
ელექტრონულად (მაგალითად, საბანკო საქმიანობა). ასეთ შემთხვევებში, კონტენტი ან
ძირითადი მომსახურება არ იფარება CPC 84-ით.

ქვენაწილი 4
საფოსტო და საკურიერო მომსახურება

მუხლი 99
მოქმედების სფერო და განმარტებები
1. ეს ქვენაწილი ადგენს მარეგულირებელი სისტემის პრინციპებს ყველა საფოსტო და
საკურიერო მომსახურებისთვის, რომელიც ლიბერალიზებულია ამ თავის მე-2 ნაწილის
(დაფუძნება), მე-3 ნაწილის (მომსახურების საზღვრებს გარეთ მიწოდება) და მე-4
ნაწილის (ფიზიკური პირების დროებითი წარმომადგენლობა საქმიანი მიზნებისთვის)
შესაბამისად.
2. ამ ქვენაწილის და ამ თავის მე-2 ნაწილის (დაფუძნება), მე-3 ნაწილის (მომსახურების
საზღვრებს გარეთ მიწოდება) და მე-4 ნაწილის (ფიზიკური პირების დროებითი
წარმომადგენლობა საქმიანი მიზნებისთვის) მიზნებისთვის:
(a) "ლიცენზია" გულისხმობს მარეგულირებელი ორგანოს მიერ ინდივიდუალური

მიმწოდებელისთვის მინიჭებულ ავტორიზაციას,
მომსახურების მიწოდების დაწყებამდე.

რომელიც

მოითხოვება

(b) „უნივერსალური მომსახურება“ გულისხმობს განსაზღვრული ხარისხის საფოსტო
მომსახურების მუდმივ უზრუნველყოფას ტერიტორიის ყველა პუნქტის ყველა
მომხმარებლისთვის ხელმისაწვდომ ფასად.

მუხლი 100
უნივერსალური მომსახურება
თითოეულ მხარეს აქვს უფლება განსაზღვროს ისეთი უნივერსალური მომსახურების
ვალდებულება, როგორიც მას სურს. თავის მხრივ, ასეთი ვალდებულებები არ განიხილება
როგორც ანტიკონკურენტული, იმ პირობით, რომ ისინი ადმინისტრირებულია გამჭვირვალე,
არადისკრიმინაციული და ნეიტრალური წესით და არ წარმოადგენს იმაზე მეტად
დამამძიმებელს, ვიდრე აუცილებელია
მხარის მიერ განსაზღვრული უნივერსალური
მომსახურებისთვის.

მუხლი 101
ლიცენზიები
1. ლიცენზია შეიძლება იქნეს მოთხოვნილი მხოლოდ უნივერსალური მომსახურების
ფარგლებში არსებული მომსახურებისთვის.
2. იმ შემთხვევაში, როდესაც მოთხოვნილია ლიცენზია, შემდეგი საკითხები უნდა გახდეს
საჯაროდ ხელმისაწვდომი:
(a) ლიცენზირების ყველა კრიტერიუმი და ვადები, რაც ჩვეულებისამებრ მოითხოვება
ლიცენზიის განაცხადზე გადაწყვეტილების მისაღებად და
(b) ლიცენზიის ვადები და პირობები.
3. ლიცენზიის გაცემაზე უარის თქმის მიზეზები განმცხადებლისთვის ცნობილი უნდა
გახდეს მოთხოვნის საფუძველზე და თითოეული მხარის მიერ ჩამოყალიბდეს
გასაჩივრების პროცედურა დამოუკიდებელი ორგანოს საშუალებით. ასეთი პროცედურა
უნდა იყოს გამჭვირვალე, არადისკრიმინაციული და ეფუძნებოდეს ობიექტურ
კრიტერიუმებს.

მუხლი 102
მარეგულირებელი ორგანოს დამოუკიდებლობა
მარეგულირებელი
ორგანო
უნდა
იყოს
იურიდიულად
დამოუკიდებელი
და
არაანგარიშვალდებული ნებისმიერი საფოსტო და საკურიერო მომსახურების მიმწოდებლის
მიმართ. მარეგულირებელი ორგანოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები და გამოყენებული
პროცედურები უნდა იყოს მიუკერძოებელი ბაზრის ყველა მონაწილის მიმართ.

მუხლი 103
ეტაპობრივი დაახლოება
მომსახურებებით ვაჭრობის შემდგომი ლიბერალიზაციის მიზნით, მხარეები აღიარებენ
საქართველოს მოქმედი და მომავალი კანონმდებლობის ეტაპობრივი დაახლოების
მნიშვნელობას ევროკავშირის შესაბამის კანონმდებლობასთან, რომელიც მოცემულია ამ
შეთანხმების XV-C დანართში.

ქვენაწილი 5
ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელები და მომსახურება

მუხლი 104
გამოყენების სფერო და ტერმინთა განმარტება
1. ეს ქვენაწილი განსაზღვრავს რეგულირების პრინციპებს ყველა ტიპის ელექტრონული
საკომუნიკაციო მომსახურებისთვის, რომელიც ლიბერალიზებულია ამ თავის მე-2
ნაწილის (დაფუძნება), მე-3 ნაწილის (მომსახურების საზღვრებს გარეთ მიწოდება) და მე4 ნაწილის (ფიზიკურ პირთა დროებითი წარმომადგენლობა საქმიანი მიზნებისათვის)
შესაბამისად.

2. ამ ქვენაწილის და ამ თავის მე-2 ნაწილის (დაფუძნება), მე-3 ნაწილის (მომსახურების
საზღვრებს გარეთ მიწოდება) და მე-4 ნაწილის (ფიზიკურ პირთა დროებითი
წარმომადგენლობა საქმიანი მიზნებისათვის) მიზნებისათვის:
(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

"ელექტრონული
საკომუნიკაციო
მომსახურება"
გულისხმობს
ყველა
მომსახურებას, რომელიც ახორციელებს, სრულად ან ძირითადად,
ელექტრონული
საკომუნიკაციო
ქსელებით
სიგნალის
გადაცემას,
მაუწყებლობისათვის განკუთვნილი ქსელებით სატელეკომუნიკაციო და
გადაცემის მომსახურების ჩათვლით. აღნიშნული მომსახურება არ მოიცავს იმ
მომსახურებას, რომელიც უზრუნველყოფს ან ახორციელებს სარედაქციო
კონტროლს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების და მომსახურების
გამოყენებით გადაცემულ კონტენტზე;
"საერთო სარგებლობის საკომუნიკაციო ქსელი" გულისხმობს ელექტრონულ
საკომუნიკაციო ქსელს, რომელიც სრულად ან ძირითადად გამოიყენება
საჯაროდ ხელმისაწვდომი ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებების
მისაწოდებლად;
"ელექტრონული
საკომუნიკაციო
ქსელი"
გულისხმობს
სიგნალების
გადაცემა/გავრცელების
სისტემებს,
ელექტრონული
საინფორმაციო
სიგნალების დამუშავების ან დამისამართების მოწყობილობებს, ასეთის
არსებობის შემთხვევაში და სხვა რესურსებს, რომლებიც ელექტრონული
სიგნალების სადენიანი, რადიოსიხშირული, ოპტიკურბოჭკოვანი ან სხვა
ელექტრომაგნიტური საშუალებით გავრცელების შესაძლებლობას იძლევა, მათ
შორის თანამგზავრული, ფიქსირებული (არხული და პაკეტური კომუტაციის,
ინტერნეტის ჩათვლით) და მიწისზედა მობილური ქსელები, ელექტრო
საკაბელო სისტემები, იმ შემთხვევაში, თუ ისინი გამოიყენება ელექტრონული
საკომუნიკაციო სიგნალების გავრცელების მიზნით; ქსელები, რომლებიც
გამოიყენება რადიო და ტელემაუწყებლობისთვის, საკაბელო სატელევიზიო
ქსელები, იმის მიუხედავად, თუ რა სახის მონაცემთა გადაცემას
ახორციელებენ;
"მარეგულირებელი ორგანო" გულისხმობს ელექტრონული კომუნიკაციების
სფეროში
მოქმედ
ორგანოს
ან
ორგანოებს,
რომლის/რომელთა
პასუხისმგებლობას წარმოადგენს ამ ქვე-ნაწილში განხილული ელექტრონული
საკომუნიკაციო მომსახურების რეგულირება;
მომსახურების
მიმწოდებელი
ჩაითვლება
"მნიშვნელოვანი
საბაზრო
ძალაუფლების" მქონედ იმ შემთხვევაში, თუ მას ბაზარზე ინდივიდუალურად
ან ბაზრის სხვა მონაწილესთან (მონაწილეებთან) ერთობლივად გააჩნია
დომინირებულის ეკვივალენტური პოზიცია, რაც გულისხმობს ეკონომიკურ
უპირატესობას, რომელიც მას საშუალებას აძლევს ბაზარზე იმოქმედოს
კონკურენტებისგან,
კლიენტებისგან
და
მომხმარებელისაგან
დამოუკიდებლად;
"ურთიერთჩართვა" გულისხმობს საერთო სარგებლობის ქსელების ფიზიკურ
და ლოგიკურ კავშირს, რომელსაც იყენებს ერთი ან რამდენიმე ელექტრონული
ქსელის ოპერატორი, რათა იმავე ან სხვა ელექტრონული ქსელის ოპერატორის
მომხმარებლებს მისცეს შესაძლებლობა, დაუკავშირდეს მისსავე ან სხვა

(g)

(h)

(i)

(j)

ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელის ოპერატორის მომხმარებელს, ან
ისარგებლოს სხვა ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელის ოპერატორის
მომსახურებით. მომსახურება შეიძლება მიწოდებული იყოს ჩართული
მხარეების ან ქსელთან დაშვების მქონე სხვა მხარეების მიერ. ურთიერთჩართვა
წარმოადგენს ქსელთან დაშვების სპეციფიკურ ტიპს, რომელიც ხორციელდება
საერთო სარგებლობის ქსელის ოპერატორებს შორის;
"უნივერსალური მომსახურება" გულისხმობს განსაზღვრული ხარისხის
მომსახურების ერთობლიობას, რომელიც მისაწვდომ ფასად ხელმისაწვდომი
უნდა იყოს ყველა მომხმარებლისათვის მხარეთა ტერიტორიაზე, მიუხედავად
მათი გეოგრაფიული ადგილმდებარეობისა. უნივერსალური მომსახურების
უზრუნველყოფისა და დანერგვის ფარგლები განისაზღვრება თითოეული
მხარის მიერ;
"დაშვება" გულისხმობს საშუალებების და მომსახურების წვდომის
უზრუნველყოფას მომსახურების სხვა მიმწოდებლისთვის, განსაზღვრული
პირობებით, ექსკლუზიურად ან არაექსკლუზიურად, ელექტრონული
საკომუნიკაციო მომსახურების უზრუნველყოფის მიზნით. აღნიშნული, სხვა
საკითხებთან ერთად, მოიცავს დაშვებას ქსელის ელემენტებთან და
საშუალებებთან, რომელშიც შეიძლება იგულისხმებოდეს ფიქსირებული ან
არაფიქსირებული საშუალებებით ტექნიკური აპარატურის კავშირი (კერძოდ
წვდომა ადგილობრივი დაშვების ქსელთან და იმ ინფრასტრუქტურულ
ერთეულებთან, რომლებიც საჭიროა ადგილობრივი ქსელის მეშვეობით
მომსახურების უზრუნველსაყოფად); ეს მოიცავს, აგრეთვე, დაშვებას ფიზიკურ
ინფრასტრუქტურასთან, მათ შორის, შენობებთან, საკანალიზაციო არხებთან,
ჭებთან და ანძებთან; დაშვებას პროგრამულ უზრუნველყოფასთან,
ოპერაციული სისტემების ჩათვლით; დაშვებას ნომრის ტრანსლირებასთან ან
ეკვივალენტური ფუნქციის მქონე სისტემებთან; დაშვებას ფიქსირებული და
მობილური საკომუნიკაციო ქსელის შესაბამის ელემენტებთან, განსაკუთრებით
როუმინგული მომსახურებისთვის; დაშვებას ციფრული სატელევიზიო
მომსახურების კოდირებული წვდომის სისტემებთან და ვირტუალური
ქსელის მომსახურებასთან;
"საბოლოო მომხმარებელი"
გულისხმობს მომხმარებელს, რომელსაც არ
გააჩნია საერთო სარგებლობის ქსელი ან არ უზრუნველყოფს საჯაროდ
ხელმისაწვდომ ელექტრონულ საკომუნიკაციო მომსახურებას;
"ადგილობრივი დაშვების ქსელი" გულისხმობს ფიზიკურ არხს, რომელიც
აბონენტის შენობებში განთავსებულ ფიქსირებულ საერთო სარგებლობის
ქსელში ქსელის დასრულების წერტილს აკავშირებს მთავარ საკომუტაციო ან
მსგავსი ტიპის აპარატურასთან.

მუხლი 105
მარეგულირებელი ორგანო
1. თითოეული მხარე უზრუნველყოფს, რომ მარეგულირებელი ორგანო იურიდიულად
განცალკევებული და ფუნქციონალურად დამოუკიდებელი იყოს ელექტრონული
საკომუნიკაციო მომსახურების ნებისმიერი მიმწოდებლისგან. თუ რომელიმე მხარე
ინარჩუნებს მფლობელობას ან ახორციელებს კონტროლს ელექტრონული კომუნიკაციის
ქსელების ან მომსახურების მიმწოდებელთან მიმართებით, ამ მხარემ უნდა
უზრუნველყოს მარეგულირებელი ფუნქციის ეფექტური სტრუქტურული გამიჯვნა იმ
საქმიანობისგან, რომელიც საკუთრებასთან ან კონტროლთან არის დაკავშირებული.
2. თითოეული მხარე უზრუნველყოფს, რომ მარეგულირებელი ორგანო საკმარისად
უფლებამოსილი იყოს შესაბამისი სექტორის ეფექტიანი რეგულირებისთვის. ამოცანები,
რომლებსაც ახორციელებს მარეგულირებელი ორგანო, უნდა იყოს საჯარო,
საზოგადოებისთვის მარტივად და ნათლად ხელმისაწვდომი, განსაკუთრებით იმ
შემთხვევებში, როდესაც ფუნქციები განაწილებულია რამდენიმე უწყებას შორის.
3. თითოეული მხარე უზრუნველყოფს, რომ მარეგულირებელი ორგანოს მიერ მიღებული
გადაწყვეტილებები და განხორციელებული პროცედურები იყოს მიუკერძოებელი და
გამჭვირვალე ბაზრის ყველა მონაწილისთვის.
4. მარეგულირებელი ორგანო უნდა იყოს უფლებამოსილი, განახორციელოს ბაზრის
ანალიზი იმ შესაბამისი საქონლისა და მომსახურების ბაზრებზე, რომლებიც
ექვემდებარება ex ante რეგულირებას. იმ შემთხვევაში, როდესაც მარეგულირებელმა
ორგანომ, ამ შეთანხმების 107-ე მუხლის შესაბამისად, უნდა განსაზღვროს, დააკისროს,
შეუნარჩუნოს, შეუცვალოს ან შეუჩეროს თუ არა დაკისრებული ვალდებულება, მან
ბაზრის ანალიზზე დაყრდნობით უნდა დაადგინოს, არის თუ არა შესაბამისი ბაზარი
კონკურენტული.
5. იმ შემთხვევაში როდესაც მარეგულირებელი ორგანო მიიჩნევს, რომ შესაბამისი ბაზარი
არ არის კონკურენტული, მან უნდა დაადგინოს ამ ბაზარზე მნიშვნელოვანი საბაზრო
ძალაუფლების მქონე მომსახურების მიმწოდებლები და დააკისროს, შეუნარჩუნოს ან
შეასწოროს კონკრეტული ვალდებულებები ამ შეთანხმების 107-ე მუხლის შესაბამისად.
იმ შემთხვევაში, როდესაც მარეგულირებელი ორგანო მიიჩნევს, რომ ბაზარი
კონკურენტულია, მან, ამ შეთანხმების 107-ე მუხლის შესაბამისად, ბაზრის მონაწილეებს
არ უნდა დააკისროს ან ძალაში დატოვოს რაიმე სახის ვალდებულება.
6. თითოეული მხარე უზრუნველყოფს, რომ მომსახურების მომწოდებლებს, რომლებსაც
ეხებათ მარეგულირებელი ორგანოს გადაწყვეტილება, უფლება აქვთ გაასაჩივრონ
აღნიშნული გადაწყვეტილება სააპელაციო ორგანოში, რომელიც დამოუკიდებელია
გადაწყვეტილებაში მონაწილე მხარეებისგან. თითოეული მხარე უზრუნველყოფს, რომ
საქმის არსებითი ვითარება სრულად იქნას მიღებული მხედველობაში. გასაჩივრების

შედეგის მოლოდინის პერიოდში, მარეგულირებელი ორგანოს მიერ მიღებული
გადაწყვეტილება რჩება ძალაში, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც სააპელაციო ორგანო
გადაწყვეტს სხვაგვარად. თუ სააპელაციო ორგანო არ წარმოადგენს სასამართლოს, მან
უნდა წარმოადგინოს თავისი გადაწყვეტილების წერილობითი დასაბუთება და ეს
გადაწყვეტილება უნდა ექვემდებარებოდეს გადახედვას მიუკერძოებელი და
დამოუკიდებელი სასამართლოს მიერ. სააპელაციო ორგანოს მიერ მიღებული
გადაწყვეტილებები უნდა ამოქმედდეს მიღებისთანავე.
7. იმ შემთხვევაში, როდესაც მარეგულირებელი ორგანო მიმართავს ამ ქვენაწილში
განსაზღვრულ ნებისმიერ ღონისძიებას, რომელიც მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს
შესაბამის ბაზარზე, თითოეული მხარე უზრუნველყოფს, რომ გათვალისწინებული იყოს
დაინტერესებული მხარეების უფლება, გონივრულ ვადაში წარმოადგინონ თავისი
კომენტარები აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. მარეგულირებლებმა უნდა
გამოაქვეყნონ მათი საკონსულტაციო განხილვები. საკონსულტაციო განხილვების
შედეგები უნდა იყოს საჯაროდ ხელმისაწვდომი, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც
აღნიშნული წარმოადგენს კონფიდენციალურ ინფორმაციას.
8. თითოეული მხარე უზრუნველყოფს, რომ ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების და
მომსახურების მიმწოდებლებმა წარმოადგინონ ყველა სახის ინფორმაცია, მათ შორის,
ფინანსური
მონაცემები,
რათა
მარეგულირებელმა
ორგანომ
უზრუნველყოს
გადაწყვეტილებების ამ ქვე-ნაწილთან შესაბამისობა. მიმწოდებლები ვალდებულნი
არიან, დროულად, მოთხოვნისთანავე
წარმოადგინონ აღნიშნული ინფორმაცია,
მარეგულირებელი ორგანოს მიერ მოთხოვნილი განრიგის და დეტალების შესაბამისად.
მარეგულირებელი ორგანოს მიერ მოთხოვნილი ინფორმაცია უნდა იყოს განსახილველი
საკითხის თანაზომადი. მარეგულირებელმა ორგანომ უნდა განმარტოს აღნიშნული
ინფორმაციის მოთხოვნის საფუძველი.

მუხლი 106
ავტორიზაცია ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურების მიწოდებისთვის
1. თითოეული მხარე, შესაძლებლობის ფარგლებში, უზრუნველყოფს, რომ მომსახურების
მიწოდების ავტორიზაცია ხორციელდებოდეს მარტივი შეტყობინების საფუძველზე.
2. თითოეული მხარე უზრუნველყოფს ლიცენზიის შესაძლო საჭიროებას ნუმერაციისა და
სიხშირეების საკითხის გადაწყვეტისას. აღნიშნული ლიცენზიის ვადები და პირობები
უნდა იყოს საჯაროდ ხელმისაწვდომი.
3. ლიცენზიის გაცემის შემთხვევაში, თითოეული მხარე უზრუნველყოფს შემდეგს:
(a)

ლიცენზირების კრიტერიუმებისა და ლიცენზიასთან დაკავშირებულ
განაცხადზე გადაწყვეტილების მიღებისათვის საჭირო გონივრული ვადის
საჯაროობა;

(b)
(c)

(d)

ლიცენზიის მინიჭებაზე უარის მიზეზი, მოთხოვნის შემთხვევაში,
წერილობით უნდა ეცნობოს განმცხადებელს;
იმ შემთხვევაში, თუ დაინტერესებულ მხარეს არსებითი საფუძვლის გარეშე
უარი ეთქვა ლიცენზიის გაცემაზე, მას უნდა შეეძლოს მიმართოს სააპელაციო
ორგანოს დახმარებისთვის;
ლიცენზიის მოსაკრებელი19, არ უნდა აღემატებოდეს აღნიშნული ლიცენზიის
მართვის, კონტროლის და აღსრულების ადმინისტრაციულ ხარჯებს.
მოცემული პუნქტი არ ითვალისწინებს რადიოსიხშირული სპექტრით და
ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის სალიცენზიო მოსაკრებელს.

უხლი 107
დაშვება და ურთიერთჩართვა
1. თიოეული მხარე უზრუნველყოფს, რომ ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურების
მიმწოდებელ ნებისმიერ პირს ჰქონდეს უფლება და ვალდებულება, აწარმოოს
მოლაპარაკებები
დაშვებასა
და
ურთიერთჩართვაზე
საერთო
სარგებლობის
ელექტრონული კომუნიკაციების ქსელების ოპერატორებთან და მომსახურების
მიმწოდებლებთან. დაშვებისა და ურთიერთჩართვის პირობები უნდა შეთანხმდეს
მომსახურების მიმწოდებელ მხარეებს შორის მიმდინარე კომერციული მოლაპარაკებების
საფუძველზე.
2. თითოეული მხარე უზრუნველყოფს, რომ ურთიერთჩართვის ხელშეკრულების თაობაზე
მოლაპარაკებების მიმდინარეობისას მომსახურების მიმწოდებლების მიერ მოპოვებული
ინფორმაცია გამოყენებული იქნას მხოლოდ დანიშნულებისამებრ და ინფორმაციის
მიწოდების ან შენახვისას დაცული იქნას მისი კონფიდენციალურობა.
3. თითოეული მხარე უზრუნველყოფს, რომ თუ მომსახურების შესაბამისი ბაზარი არ არის
ეფექტურად
კონკურენტული ამ შეთანხმების 105-ე
მუხლის შესაბამისად,
მარეგულირებელ ორგანოს ჰქონდეს უფლებამოსილება, მომსახურების მიმწოდებელი
ცნოს მნიშვნელოვანი საბაზრო ძალაუფლების მქონე პირად და დაშვებასა და/ან
ურთიერთჩართვასთან მიმართებით დააკისროს მას ერთი ან რამდენიმე ქვემოთ
მითითებული ვალდებულება:
(a) დისკრიმინაციის აკრძალვის ვალდებულება იმის უზრუნველსაყოფად, რომ
ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელის ოპერატორი არსებითად მსგავს
გარემოში, მსგავსი მომსახურების მიმწოდებელ სხვა ავტორიზებულ პირებს,
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სალიცენზიო მოსაკრებლები არ მოიცავს გადასახადებს აუქციონის, ტენდერის ან კონცესიების
მინიჭების სხვა არადისკრიმინაციული საშუალებებისათვის ან სავალდებულო შენატანებს
უნივერსალური მომსახურების განხორციელებისათვის.

სთავაზობს ეკვივალენტურ პირობებს და ასევე სხვა ავტორიზებულ პირებს
უზრუნველყოფს იმავე ხარისხის მომსახურებით და ინფორმაციით და იმავე
პირობებით, როგორც საკუთარ მომსახურებას ან მისი შვილობილი კომპანიების
ან პარტნიორების მომსახურებას;
(b) ვერტიკალურად ინტეგრირებული კომპანიის ვალდებულება, გამჭვირვალე
გახადოს მისი საბითუმო და შიდა ტრანსფერული ტარიფები, დისკრიმინაციის
აკრძალვის ვალდებულების არსებობის და არასამართლიანი კროსსუბსიდირების
თავიდან აცილების მიზნით. მარეგულირებელ ორგანოს შეუძლია განსაზღვროს
ფორმატი და აღრიცხვის გამოსაყენებელი მეთოდოლოგია;
(c) ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელის შესაბამის ელემენტებთან და მათთან
დაკავშირებულ ტექნიკურ საშუალებებთან დაშვების და მათი გამოყენების
ვალდებულება, მათ შორის, სააბონენტო წყვილებთან განცალკევებულად
დაშვება, როდესაც მარეგულირებელი ორგანო თვლის, რომ დაშვებაზე უარის
თქმა ან არაგონივრული პირობების შეთავაზება ხელს შეუშლის საცალო დონეზე
მდგრადი, კონკურენტული ბაზრის ჩამოყალიბებას, ან არ შეესაბამება საბოლოო
მომხმარებლის ინტერესებს;
მარეგულირებელი ორგანოები უფლებამოსილნი არიან, ამ პუნქტში მითითებულ
ვალდებულებებს დაამატონ პირობები სამართლიანობის, გონივრულობისა და
განრიგის შესახებ.
(d) მესამე მხარისათვის გადაყიდვის მიზნით საბითუმო პირობებით
სპეციფიკური
მომსახურების
მიწოდება;
ტექნიკურ
ინტერფეისებთან,
პროტოკოლებთან და სხვა მნიშვნელოვან ტექნოლოგიებთან თავისუფალი
დაშვების უზრუნველყოფა, რაც აუცილებელია მომსახურებისა და ვირტუალური
ქსელების
ურთიერთთავსებადობისათვის;
თანალოკაციის
ფართით
უზრუნველყოფა ან სხვა ტექნიკური საშუალებების გაზიარება, რაც მოიცავს
კანალიზაციას, შენობებს, ანძებს; მომხმარებლისათვის მიწოდებული უწყვეტი
მომსახურებების ურთიერთთავსებადობის უზრუნველყოფისათვის სპეციფიური
მომსახურებების მიწოდება, ინტელექტუალური ქსელის მომსახურებისათვის
საჭირო ტექნიკური საშუალებების ჩათვლით; მომსახურების მიწოდებისას
კეთილსინდისიერი კონკურენციისათვის საჭირო საოპერაციო სისტემასთან ან
მსგავს
პროგრამულ
უზრუნველყოფასთან
დაშვება;
ელექტრონული
საკომუნიკაციო ქსელის ან მასთან დაკავშირებული ტექნიკური საშუალებების
ურთიერთჩართვა.
მარეგულირებელი ორგანოები უფლებამოსილნი არიან, ამ პუნქტში მითითებულ
ვალდებულებებს დაამატონ პირობები სამართლიანობის, გონივრულობისა და
განრიგის შესახებ.
(e) ხარჯთაღრიცხვისა და ფასის კონტროლის ვალდებულება, რაც მოიცავს
ფასების ხარჯზე ორიენტირებულობასა და ხარჯთაღრიცხვის სისტემასთან
დაკავშირებულ
ვალდებულებას,
ურთიერთჩართვისა
და/ან
დაშვების
სპეციფიკური ტიპების უზრუნველსაყოფად, ისეთი შემთხვევებისთვის, როდესაც

ბაზრის ანალიზი აჩვენებს, რომ ეფექტიანი კონკურენციის ნაკლებობამ, შესაძლოა
გამოიწვიოს ოპერატორის მხრიდან მაღალი ფასის დაწესება ან ფასების
შემცირება, საბოლოო მომხმარებელთა საზიანოდ.
არსებული
რისკების
გათვალისწინებით,
მარეგულირებელმა
ორგანომ
მხედველობაში უნდა მიიღოს ოპერატორის მიერ განხორციელებული ინვესტიცია
და საშუალება მისცეს მას, მიიღოს გონივრული უკუგების განაკვეთი.
(f) ბაზრის შესაბამის პროდუქტთან/მომსახურებასთან და გეოგრაფიულ
სეგმენტთან დაკავშირებით, მარეგულირებელი ორგანოს მიერ მომსახურების
მიმწოდებლებზე დაწესებული სპეციფიკური ვალდებულების გამოქვეყნება.
უახლესი ინფორმაცია, რომელიც არ არის კონფიდენციალური და არ მოიცავს
ბიზნეს საიდუმლოებას, ყველა დაინტერესებული პირისათვის უნდა იყოს საჯარო
და ადვილად ხელმისაწვდომი.
(g)
ინფორმაციის
გამჭვირვალობის
უზრუნველყოფის
ვალდებულება,
განსაკუთრებით იმ შემთხვევისთვის, როდესაც ოპერატორს დაკისრებული აქვს
დისკრიმინაციის აკრძალვის ვალდებულება, მარეგულირებელ ორგანოს შეუძლია,
მოსთხოვოს ოპერატორს, გამოაქვეყნოს დეტალური შეთავაზების წინადადება,
რომელიც ბაზრის საჭიროებიდან გამომდინარე, დაყოფილი იქნება შესაბამის
კომპონენტებად, ფასებისა და შესაბამისი პირობების ჩათვლით, რათა
ავტორიზებულ პირს არ მოეთხოვოს ქსელის იმ ელემენტებისათვის, ტექნიკური
საშუალებებისთვის ან ფუნქციონალური რესურსებისთვის დამატებითი
საფასურის გადახდა, რომლებიც მას არ მოუთხოვია.
4. თითოეული მხარე უზრუნველყოფს, რომ მნიშვნელოვანი საბაზრო ძალაუფლების მქონე
პირთან ურთიერთჩართვის მსურველ ავტორიზებულ პირს საშუალება ჰქონდეს,
ურთიერთჩართვის და/ან დაშვების პირობებთან არსებულ დავასთან დაკავშირებით,
ნებისმიერ დროს ან საჯაროდ ცნობილი დროის შემდეგ, დახმარებისათვის მიმართოს
დამოუკიდებელ ადგილობრივ ორგანოს, რომელიც, შესაძლოა, იყოს მარეგულირებელი
ორგანო, როგორც განსაზღვრულია ამ შეთანხმების 104-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „d“
ქვეპუნქტში.

მუხლი 108
შეზღუდული რესურსები
1. თითოეული მხარე უზრუნველყოფს, რომ შეზღუდული რესურსების, მათ შორის
სიხშირეების, ნუმერაციის და გატარების უფლების, განაწილებისა და გამოყენების
ნებისმიერი პროცედურა წარიმართოს ობიექტურად, თანასწორად, დროულად,
გამჭვირვალედ და არადისკრიმინაციულად. ინფორმაცია განაწილებული და გაცემული
სიხშირული დიაპაზონის შესახებ უნდა იყოს საჯაროდ ხელმისაწვდომი. ეს მოთხოვნა არ
ეხება მთავრობის სპეციალური გამოყენებისათვის განაწილებულ სიხშირულ დიაპაზონს.

2. სიხშირული სპექტრის ეფექტური და ეფექტიანი გამოყენების უზრუნველსაყოფად,
თითოეული მხარე უზრუნველყოფს მათ ტერიტორიაზე, ელექტრონული საკომუნიკაციო
მომსახურებისათვის განკუთვნილი რადიოსიხშირული სპექტრის ეფექტიან მართვას. იმ
შემთხვევაში, როდესაც კონკრეტულ სიხშირეებზე მოთხოვნა აღემატება მათ
ხელმისაწვდომობას, აღნიშნული სიხშირეები უნდა განაწილდეს სათანადო და
გამჭვირვალე პროცედურის დაცვით, რათა უზრუნველყოფილ იქნას ამ სიხშირეების
გამოყენების ოპტიმიზაცია და კონკურენციის განვითარების ხელშეწყობა.
3. თითოეული მხარე უზრუნველყოფს, რომ ეროვნული ნუმერაციის რესურსის მინიჭება და
ეროვნული ნუმერაციის გეგმის მართვა დაევალოს მარეგულირებელ ორგანოს.
4. როდესაც სახელმწიფო ან ადგილობრივი უწყება ინარჩუნებს საკუთრებას ან
ახორციელებს კონტროლს საერთო სარგებლობის ელექტრონული საკომუნიკაციო
ქსელების და/ან მომსახურების ოპერატორზე, უნდა მოხდეს ეფექტური გამიჯვნა იმ
სტრუქტურულ ერთეულებს შორის, რომელსაც ექნება უფლების მინიჭების
და
საკუთრების ან კონტროლთან დაკავშირებული საქმიანობების განხორციელების
უფლება-მოსილება.

მუხლი 109
უნივერსალური მომსახურება
1. თითოეულ მხარეს უფლება აქვს, განსაზღვროს უნივერსალური
ვალდებულების სახეები, რომლის დანერგვაც მას სურს.

მომსახურების

2. ეს ვალდებულება თავისთავად არ ჩაითვლება ანტიკონკურენტულად, თუ მისი
ადმინისტრირება
ხორციელდება
გამჭვირვალედ,
ობიექტურად
და
არადისკრიმინაციულად. ასეთი ვალდებულების ადმინისტრირება ნეიტრალური უნდა
იყოს, ასევე, კონკურენციის კუთხით და არ უნდა იყოს მხარის მიერ განსაზღვრული
უნივერსალური მომსახურების პირობებზე მძიმე.
3. თითოეული მხარე უზრუნველყოფს, რომ ყველა მიმწოდებელს ჰქონდეს უნივერსალური
მომსახურების უზრუნველყოფის უფლება და არც ერთი მიმწოდებელი არ უნდა იყოს
წინასწარ გამორიცხული. შერჩევა უნდა განხორციელდეს ეფექტიანი, გამჭვირვალე,
ობიექტური და არადისკრიმინაციული მექანიზმით. საჭიროების შემთხვევაში,
თითოეულ მხარეს შეუძლია შეაფასოს, წარმოადგენს თუ არა უნივერსალური
მომსახურება
ამ
მომსახურების
გაწევისთვის
შერჩეული
კომპანიისთვის
(კომპანიებისთვის) დამატებით ტვირთს. დასაბუთებულ გათვლებზე დაყრდნობით და იმ
მარკეტინგული
უპირატესობის
გათვალისწინებით,
რაც,
შესაძლოა,
დროთა
განმავლობაში მოიპოვოს უნივერსალური მომსახურების მიმწოდებელმა კომპანიამ
(ასეთის არსებობის შემთხვევაში), მარეგულირებელმა ორგანომ, შესაძლოა, განსაზღვროს,
არის თუ არა საჭირო მომსახურების მიმწოდებლის (მიმწოდებლების) კომპენსირების ან

უნივერსალური მომსახურების ვალდებულების შესრულების წმინდა ხარჯის გაყოფის
მექანიზმების ამოქმედება.
4. იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს მომხმარებლისთვის ხელმისაწვდომი სააბონენტო
ცნობარი, დაბეჭდილი ან ელექტრონული ფორმით, თითოეული მხარე უზრუნველყოფს,
რომ ორგანიზაციებმა, რომლებიც აქვეყნებენ ასეთ ცნობარებს, მათთვის სხვა
ორგანიზაციებიდან
მიწოდებულ
ინფორმაციასთან
დაკავშირებით
დაიცვან
არადისკრიმინაციის პრინციპი.

მუხლი 110
ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურების საზღვრებს გარეთ უზრუნველყოფა
არცერთ მხარეს არ აქვს უფლება მოსთხოვოს მეორე მხარის მომსახურების მიმწოდებელს,
დააფუძნოს მეწარმე სუბიექტი ან იყოს მისი ტერიტორიის რეზიდენტი, მომსახურების
საზღვრებს გარეთ მიწოდების მიზნებისათვის.

მუხლი 111
ინფორმაციის კონფიდენციალურობა
თითოეული მხარე უზრუნველყოფს ელექტრონული კომუნიკაციებისა და მასთან
დაკავშირებული საერთო სარგებლობის ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელის და
საჯაროდ ხელმისაწვდომი საკომუნიკაციო მომსახურების ტრაფიკის მონაცემების
კონფიდენციალურობის დაცვას, მომსახურებით ვაჭრობის შეზღუდვის გარეშე.

მუხლი 112
დავები მომსახურების მიმწოდებლებს შორის
1. თითოეული მხარე უზრუნველყოფს, რომ ელექტრონული კომუნიკაციების ქსელების ან
მომსახურების მიმწოდებლებს შორის, ამ ნაწილში განხილულ უფლებებსა და
ვალდებულებებთან დაკავშირებით წამოჭრილი დავის მოგვარება, ერთ-ერთი მხარის
მიერ მიმართვის შემთხვევაში, მოხდება შესაბამისი მარეგულირებელი ორგანოს მიერ
შესასრულებლად სავალდებულო გადაწყვეტილების მიღების გზით, შესაძლოდ მოკლე
ვადაში და ნებისმიერ შემთხვევაში არაუგვიანეს ოთხი თვისა.
2. მარეგულირებელი ორგანოს გადაწყვეტილება უნდა იყოს საჯაროდ ხელმისაწვდომი,
თუმცა, უნდა იყოს დაცული ბიზნეს კონფიდენციალურობა. ელექტორნული
კომუნიკაციების ქსელების და მომსახურების შესაბამის მიმწოდებლებს ამომწურავად
უნდა ეცნობოთ გადაწყვეტილების მიღების საფუძვლები.

3. იმ შემთხვევაში, როდესაც ასეთი დავა ეხება მომსახურების საზღვრებს გარეთ მიწოდებას,
შესაბამისმა მარეგულირებელმა ორგანოებმა, დავის გადასაწყვეტად უნდა იმოქმედონ
კოორდინირებულად.

მუხლი 113
ეტაპობრივი დაახლოება
მომსახურებით ვაჭრობის შემდგომი ლიბერალიზაციის მიზნით, მხარეები აღიარებენ
საქართველოს მოქმედი და მომავალი კანონმდებლობის ეტაპობრივი დაახლოების
აუცილებლობას ევროკავშირის შესაბამის კანონმდებლობასთან, რომელიც მოცემულია ამ
შეთანხმების XV-B დანართში.

ქვენაწილი 6
ფინანსური მომსახურება

მუხლი 114
მოქმედების სფერო და ტერმინთა განმარტება
1. ეს ქვენაწილი განსაზღვრავს რეგულირების პრინციპებს ყველა ტიპის ფინანსური
მომსახურებისთვის, რომელიც ლიბერალიზებულია წინამდებარე თავის მე-2 ნაწილის
(დაფუძნება), მე-3 ნაწილის (მომსახურების საზღვრებს გარეთ მიწოდება) და მე-4
ნაწილის (ფიზიკურ პირთა დროებითი წარმომადგენლობა საქმიანი მიზნებისათვის)
შესაბამისად.
2. ამ ქვენაწილის და ამ თავის მე-2 (დაფუძნება), მე-3 (მომსახურების საზღვრებს გარეთ
მიწოდება) და მე-4 (ფიზიკურ პირთა დროებითი წარმომადგენლობა საქმიანი
მიზნებისათვის) ნაწილების მიზნებისთვის:
(a) „ფინანსური მომსახურება“ გულისხმობს მხარის ფინანსური მომსახურების
მიმწოდებლის მიერ შემოთავაზებულ ნებისმიერ ფინანსური ხასიათის მომსახურებას.
ფინანსური მომსახურება მოიცავს შემდეგ საქმიანობებს:
(i) დაზღვევა და დაზღვევასთან დაკავშირებული მომსახურება:
(1) პირდაპირი დაზღვევა (მათ შორის თანადაზღვევა):
(a) სიცოცხლის;

(b) არა-სიცოცხლის;
(2)

გადაზღვევა და რეტროცესია;

(3)
სადაზღვევო შუამავლობა, როგორიცაა საბროკერო და სააგენტო
მომსახურება; და
(4)
დაზღვევის
დამხმარე
მომსახურება,
როგორიცაა
საკონსულტაციო, აქტუარული, რისკის შეფასებისა და ზარალის
დარეგულირების მომსახურება.
(ii) საბანკო და სხვა ფინანსური მომსახურება (გარდა დაზღვევისა):
(1) საზოგადოებისგან დეპოზიტებისა და სხვა დაბრუნებადი სახსრების
მიღება;
(2) ყველა სახის კრედიტების გაცემა, მათ შორის, სამომხმარებლო
კრედიტი, იპოთეკური კრედიტი, ფაქტორინგი და კომერციული
საქმიანობის დაფინანსება;

(3)

ფინანსური ლიზინგი;

(4) ყველა სახის საგადახდო და ფულადი გადარიცხვის მომსახურება, მათ
შორის, საკრედიტო და სადებეტო ბარათები, სამგზავრო ჩეკები და საბანკო
ჩეკები;
(5)

გარანტიები და პირობითი ვალდებულებები;

(6) საკუთარი ან კლიენტთა სახსრებით ბირჟაზე თუ ბირჟის გარეთ
ვაჭრობა შემდეგი ინსტრუმენტებით:
(a) ფულადი ბაზრის ინსტრუმენტები (მათ შორის ჩეკები,
ობლიგაციები, სადეპოზიტო სერტიფიკატები)
(b) უცხოური ვალუტა;
(c) დერივატივები, რომელიც მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება
ფიუჩერსებითა და ოპციონებით;
(d) გაცვლითი კურსის და საპროცენტო განაკვეთის ინსტრუმენტები,
მათ შორის, სვოპ და ფორვარდულ განაკვეთზე კონტრაქტები;
(e) მიმოქცევადი ფასიანი ქაღალდები;
(f) სხვა სავაჭრო ინსტრუმენტები და ფინანსური აქტივები, მათ შორის,
ზოდები.
(7) მონაწილეობა ყველა სახის ფასიანი ქაღალდის გამოშვებაში, მათ შორის,
ანდერრაითინგსა და განთავსებაში აგენტის სტატუსით (საჯარო თუ

კერძო შეთავაზების გზით) და ზემოაღნიშნულთან დაკავშირებული
სხვა მომსახურების მიწოდებაში;
(8) საშუამავლო მომსახურება ფულადი ინსტრუმენტების ბაზარზე;
(9) აქტივების მართვა, როგორიცაა ნაღდი ფულის ან პორტფელის მართვა,
ყველა სახის კოლექტიური ინვესტიციის მართვა, საპენსიო ფონდის
მართვა, კასტოდიანური, დეპოზიტარული და სატრასტო მომსახურება;

(10)
ანგარიშსწორებისა და კლირინგის მომსახურება ფინანსური
აქტივებისათვის,
მათ
შორის
ფასიანი
ქაღალდებისათვის,
დერივატივებისა და სხვა სავაჭრო ინსტრუმენტებისათვის.
(11)
ფინანსური ინფორმაციის მიწოდება და გადაცემა, ფინანსური
მონაცემების დამუშავება და მასთან დაკავშირებული პროგრამული
უზრუნველყოფა.
(12)
საკონსულტაციო, საშუამავლო და სხვა დამხმარე ფინანსური
მომსახურება ყველა იმ საქმიანობასთან დაკავშირებით, რომელიც
ჩამოთვლილია 1-11 ქვეპუნქტებში, მათ შორის, საკრედიტო
მდგომარეობის შემოწმება და ანალიზი, ინვესტიციებისა და
პორტფელის
გამოკვლევა
და
კონსულტაცია,
კონსულტაცია
შესყიდვებთან და კორპორაციულ რესტრუქტურიზაციასთან და
სტრატეგიასთან დაკავშირებით.
(b) „ფინანსური მომსახურების მიმწოდებელი“ გულისხმობს მხარის ნებისმიერ ფიზიკურ
ან იურიდიულ პირს, რომელსაც სურს მიაწოდოს ან აწვდის ფინანსურ მომსახურებას.
ტერმინი „ფინანსური მომსახურების მიმწოდებელი“ არ მოიცავს საჯარო უწყებას.
(c) „საჯარო უწყება“ გულისხმობს:
(i) მხარის მთავრობას, ცენტრალურ ბანკს ან მონეტარულ ორგანოს, ან უწყებას,
რომელსაც ფლობს ან აკონტროლებს მხარე, რომელიც ძირითადად ახორციელებს
სამთავრობო ფუნქციებს ან საქმიანობებს სამთავრობო მიზნებისათვის, გარდა
უწყებისა, რომლის ძირითადი საქმიანობაა ფინანსური მომსახურების მიწოდება
კომერციული პირობებით; ან
(ii) კერძო კომპანია, რომელიც ასრულებს იმ ფუნქციებს, რომლებსაც ჩვეულებრივ
ცენტრალური ბანკი ან მონეტარული ორგანო ახორციელებს, ამ ფუნქციების
შესრულებისას.

(d) „ახალი ფინანსური მომსახურება“ გულისხმობს ფინანსური ხასიათის მომსახურებას, მათ
შორის არსებულ ან ახალ პროდუქციასთან დაკავშირებულ მომსახურებას, ან მიწოდების

ისეთ სახეს, რომლის დროსაც ხდება იმ პროდუქტის მოწოდება, რომლის მიმწოდებელი
არის არა ამ მხარის, არამედ მეორე მხარის ტერიტორიის ფინანსური მიმწოდებელი.

მუხლი 115
გონივრული გამონაკლისი
1. თითოეულმა მხარემ გონივრული მიზნებისათვის შეიძლება შემოიღოს ან გამოიყენოს
ისეთი ზომები, როგორიცაა:
(a) ინვესტორების, დეპოზიტარების, პოლისების მფლობელების ან იმ პირების დაცვა,
რომელთა მიმართაც ფინანსური მომსახურების მიმწოდებელს აქვს ვალდებულება;
(b) მხარის ფინანსური სისტემის მთლიანობის და სტაბილურობის უზრუნველყოფა.
2. ეს ზომები არ უნდა იყოს უფრო დამამძიმებელი, ვიდრე საჭიროა დასახული მიზნის
მისაღწევად და არ უნდა მოახდინოს მეორე მხარის ფინანსური მომსახურების
მიმწოდებლის დისკრიმინაცია საკუთარი ფინანსური მომსახურების მიმწოდებლებთან
შედარებით.
3. არაფერი ამ შეთანხმებაში არ უნდა იქნას გაგებული ისე, რომ მოსთხოვოს მხარეს
ინდივიდუალური მომხმარებლების საქმეებისა და ანგარიშების შესახებ ინფორმაციის ან
საჯარო დაწესებულებების განკარგულებაში არსებული კონფიდენციალური ან კერძო
საკუთრების ინფორმაციის გამჟღავნება.

მუხლი 116
ეფექტიანი და გამჭვირვალე რეგულირება
1. თითოეული მხარე მაქსიმალურად ეცდება, რომ დაინტერესებულ პირებს წინასწარ
წარუდგინოს ინფორმაცია იმ ზოგადი გამოყენების ზომების შესახებ, რომლის მიღებასაც
გეგმავს მხარე, მასზე კომენტარების გაკეთების მიზნით. აღნიშნული უნდა
განხორციელდეს:
(a) ოფიციალური გამოქვეყნების გზით; ან
(b) სხვა წერილობითი ან ელექტრონული ფორმით.
2. თითოეულმა მხარემ უნდა უზრუნველყოს დაინტერესებული პირების ინფორმირება იმ
მოთხოვნების შესახებ, რომელიც საჭიროა ფინანსური მომსახურების მიწოდების მიზნით
განცხადების შესავსებად.

განმცხადებლის მოთხოვნის საფუძველზე, შესაბამისმა მხარემ უნდა შეატყობინოს
განმცხადებელს განცხადების სტატუსის შესახებ. თუ შესაბამისი მხარე მოითხოვს
დამატებით ინფორმაციას განმცხადებლისგან, აღნიშნულის შესახებ განმცხადებელს
უნდა ეცნობოს ზედმეტი დაყოვნების გარეშე.
3. თითოეული მხარე მაქსიმალურად ეცდება, რომ უზრუნველყოს საკუთარ ტერიტორიაზე,
ფინანსური მომსახურების სექტორის რეგულირების და ზედამხედველობის,
გადასახადების გადაუხდელობასა და არიდებასთან
ბრძოლის საერთაშორისოდ
აღიარებული სტანდარტების გამოყენება. ასეთი საერთაშორისოდ აღიარებული
სტანდარტებია, მათ შორის, ბაზელის კომიტეტის „საბანკო სექტორის ეფექტიანი
ზედამხედველობის
ძირითადი
პრინციპები“,
დაზღვევის
ზედამხედველების
საერთაშორისო ასოციაციის „დაზღვევის ძირითადი პრინციპები“, ფასიანი ქაღალდების
რეგულატორთა საერთაშორისო ორგანიზაციის „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის
ზედამხედველობის ამოცანები და პრინციპები“, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და
განვითარების ორგანიზაციის (OECD) „შეთანხმება გადასახადებთან დაკავშირებით
ინფორმაციის გაცვლაზე“, დიდი ოცეულის (G20) „საგადასახო ინფორმაციის გაცვლისა და
გამჭვირვალობის დებულება“ და ფინანსური მოქმედების სამუშაო ჯგუფის „ორმოცი
რეკომენდაცია ფულის გათეთრებაზე“ და „ცხრა სპეციალური რეკომენდაცია
ტერორიზმის დაფინანსებაზე“.
მხარეები, ასევე, მხედველობაში იღებენ დიდი შვიდეულის ქვეყნების ფინანსთა
მინისტრების მიერ გამოქვეყნებულ „ინფორმაციის გაცვლის ათ ძირითად პრინციპს“ და
მიიღებენ ზომებს ორმხრივ ურთიერთობებში მათი გამოყენებისათვის.

მუხლი 117
ახალი ფინანსური მომსახურება
თითოეულმა მხარემ ნება უნდა დართოს მეორე მხარის ფინანსური მომსახურების
მიმწოდებელს მიაწოდოს ისეთი ახალი ტიპის მომსახურება, რომლის განხორციელების
უფლებასაც ის მისცემდა საკუთარ ფინანსური მომსახურების მიმწოდებელს მსგავს
შემთხვევაში, ადგილობრივი კანონმდებლობის ფარგლებში. მხარეს შეუძლია განსაზღვროს
იურიდიული ფორმა, რომლის საშუალებითაც შეიძლება მომსახურების მიწოდება, და ასევე
შეუძლია მოითხოვოს ავტორიზაცია მომსახურების გაწევაზე. როდესაც ავტორიზაცია არის
სავალდებულო, გადაწყვეტილება უნდა იქნეს მიღებული გონივრულ ვადებში და მასზე
უარის თქმა შეიძლება მხოლოდ გონივრული მიზნებიდან გამომდინარე.

მუხლი 118
მონაცემთა დამუშავება
1. თითოეულმა მხარემ ნება უნდა დართოს მეორე მხარის ფინანსური მომსახურების
მიმწოდებელს, გადააგზავნოს ინფორმაცია ელექტრონული ან სხვა ფორმით მისი
ტერიტორის ფარგლებში ან ტერიტორიის მიღმა მოცემული ინფორმაციის დამუშავების
მიზნით, რაც საჭიროა მომსახურების მიმწოდებლის ბიზნესის ჩვეულებრივი სამუშაო
რეჟიმის უზრუნველსაყოფად.
2. თითოეულმა მხარემ უნდა მიიღოს ადეკვატური დაცვის მექანიზმები ინდივიდუალური
პირების კონფიდენციალურობის, თავისუფლებისა და ფუნდამენტური უფლებების
დაცვის მიზნით, განსაკუთრებით, როდესაც საქმე ეხება პერსონალური ინფორმაციის
გადაცემას.

მუხლი 119
განსაკუთრებული გამონაკლისები
1. ამ თავში არაფერი უნდა იქნას გაგებული ისე, რომ ხელი შეუშალოს მხარეს, მათ შორის
საჯარო უწყებებს, საკუთარ ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად განახორციელოს საქმიანობა
ან იმ მომსახურების მიწოდება, რომელიც წარმოადგენს საჯარო საპენსიო სქემის ან
სოციალური დაცვის კანონით განსაზღვრული სქემის ნაწილს, გარდა ადგილობრივი
კანონმდებლობით
გათვალისწინებული
შემთხვევებისა,
როდესაც
ფინანსური
მომსახურების მიმწოდებლის მიერ მომსახურების მიწოდება ნებადართულია საჯარო
უწყებებთან ან კერძო მიმწოდებლებთან კონკურენციის პირობებში.
2. მოცემული შეთანხმება არ ეხება ცენტრალური ბანკის ან მონეტარული ორგანოს ან სხვა
ნებისმიერ საჯარო უწყების მიერ მონეტარული ან გაცვლითი კურსების პოლიტიკის
ფარგლებში განხორციელებულ ღონისძიებებს.
3. ამ თავში არაფერი უნდა იქნას გაგებული ისე, რომ ხელი შეუშალოს მხარეს, მათ შორის
საჯარო უწყებებს, საკუთარ ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად განახორციელოს საქმიანობა
ან მომსახურების მიწოდება, მხარის ან მისი საჯარო უწყებების ფინანსური რესურსების
ან გარანტიის გამოყენებით.

მუხლი 120
თვითრეგულირებადი ორგანიზაციები
როდესაც მხარე მეორე მხარის ფინანსური მომსახურების მიმწოდებლისაგან მოითხოვს
ნებისმიერი თვითრეგულირებადი ორგანოს, ფასიანი ქაღალდების, ფიუჩერსული ბირჟის ან
ბაზრის, საკლირინგო სააგენტოს ან სხვა ნებისმიერი ორგანიზაციის ან ასოციაციის წევრობას,
მონაწილეობას ან მასზე წვდომას იმ მიზნით, რომ მეორე მხარის ფინანსური მომსახურების
მიმწოდებელმა მიაწოდოს ფინანსური მომსახურება ამ მხარის ფინანსური მომსახურების
მიმწოდებლებთან თანაბარ პირობებში, ან როდესაც მხარე მსგავს ერთეულებს პირდაპირ ან
არაპირდაპირ ანიჭებს უპირატესობას ან პრივილეგიებს ფინანსური მომსახურების
მიწოდების დროს, მხარემ უნდა უზრუნველყოს ამ შეთანხმების 79-ე და 85-ე მუხლებით
გათვალისწინებული შესაბამისი ვალდებულებების დაცვა.

მუხლი 121
კლირინგისა და საგადახდო სისტემები
იმ ვადებითა და პირობებით, რომლებიც ანიჭებს ეროვნულ რეჟიმს, თითოეულმა მხარემ
უნდა უზრუნველყოს მის ტერიტორიაზე დაფუძნებული მეორე მხარის ფინანსური
მომსახურების მიმწოდებლისთვის საჯარო უწყებების მიერ მართული საგადახდო და
საკლირინგო სისტემების ხელმისაწვდომობა, და ასევე წვდომა ოფიციალური დაფინანსებისა
და რეფინანსირების სახსრებზე, რომლებიც ხელმისაწვდომია ბიზნესის ჩვეულებრივი
მიმდინარეობისას. მოცემული მუხლის მიზანი არ არის წვდომის დაშვება მხარის ბოლო
ინსტანციის კრედიტორის სახსრებთან.

მუხლი 122
ეტაპობრივი დაახლოება
მომსახურებით ვაჭრობის შემდგომი ლიბერალიზაციის მიზნით მხარეები აღიარებენ
საქართველოს მოქმედი და მომავალი კანონმდებლობის ეტაპობრივი დაახლოების
აუცილებლობას საუკეთესო საერთაშორისო სტანდარტებთან, რომელიც მოცემულია ამ
შეთანხმების 116-ე მუხლის მე-3 პუნქტში და ევროკავშირის შესაბამის კანონმდებლობასთან,
რომელიც წარმოდგენილია ამ შეთანხმების XV-A დანართში.

ქვენაწილი 7
სატრანსპორტო მომსახურება

მუხლი 123
მოქმედების სფერო
წინამდებარე
ქვენაწილი
ადგენს
საერთაშორისო
სატრანსპორტო
მომსახურების
ლიბერალიზაციის პრინციპებს ამ თავის მე-2 ნაწილის (დაფუძნება), მე-3 ნაწილის
(მომსახურების საზღვრებს გარეთ მიწოდება) და მე-4 ნაწილის (ფიზიკური პირების
დროებითი წარმომადგენლობა საქმიანი მიზნებისთვის) შესაბამისად.

მუხლი 124
საერთაშორისო საზღვაო ტრანსპორტი
1. წინამდებარე ქვენაწილის და ამ თავის მე-2 ნაწილის (დაფუძნება), მე-3 ნაწილის
(მომსახურების საზღვრებს გარეთ მიწოდება) და მე-4 ნაწილის (ფიზიკური პირების
დროებითი წარმომადგენლობა საქმიანი მიზნებისთვის) მიზნებისთვის:
(a) ,,საერთაშორისო საზღვაო ტრანსპორტი” მოიცავს სატრანსპორტო ოპერაციებს ერთი
პუნქტიდან მეორე პუნქტის მიმართულებით და მულტიმოდალურ სატრანსპორტო
ოპერაციებს, რაც წარმოადგენს ერთზე მეტი სატრანსპორტო სახეობის მეშვეობით
ერთიანი სატრანსპორტო დოკუმენტით ტვირთების გადაზიდვას ზღვის გამოყენებით
და ამ მიზნით, უფლებას უშუალოდ დაიდოს ხელშეკრულება ტრანსპორტის სხვა
სახეობის მომწოდებლებთან.
(b) ,,საზღვაო სატვირთო მომსახურება” გულისხმობს სტივიდორული კომპანიების, მათ
შორის ტერმინალის ოპერატორების საქმიანობას, მაგრამ არ მოიცავს დოკერების
უშუალო საქმიანობას, როდესაც ეს მუშახელი ორგანიზებულია სტივიდორული ან
ტერმინალის ოპერატორი კომპანიებისაგან დამოუკიდებლად. მითითებული საქმიანობა
მოიცავს შემდეგი ქმედებების ორგანიზებასა და ზედამხედველობას:
(i) ტვირთის დატვირთვა/გადმოტვირთვა გემზე/გემიდან;
(ii) ტვირთის შეკვრა/გახსნა;
(iii) ტვირთის მიღება/გადაცემა და შენახვა გადაზიდვამდე ან გადმოტვირთვის შემდეგ;

(c) ,,საბაჟო შემოწმების მომსახურება” (ან „საბაჟო საბროკერო მომსახურება”)
გულისხმობს მეორე მხარის სახელით განხორციელებულ საბაჟო პროცედურებს,
რომლებიც უკავშირდება იმპორტს, ექსპორტს ან ტვირთის გადაზიდვას, მიუხედავად
იმისა, აღნიშნული მომსახურება მომსახურების მიმწოდებლის ძირითად თუ დამატებით
საქმიანობას წარმოადგენს;
(d) ,,საკონტეინერო სადგური და სასაწყობე მომსახურება” გულისხმობს საქმიანობას,
რომელიც შედგება კონტეინერების განთავსებისაგან როგორც ნავსადგურის
ტერიტორიაზე, ასევე ხმელეთზე მათი შევსების/დაცლის, შეკეთებისა და
გადაზიდვისათვის მომზადების მიზნით;
(e) „საზღვაო სააგენტოს მომსახურება” გულისხმობს საქმიანობას, რომელიც მოიცავს
მოცემულ გეოგრაფიულ არეალში ერთი ან მეტი გადამზიდავი ხაზების ან გადამზიდავი
კომპანიის ბიზნეს ინტერესების წარმოდგენას აგენტის სახით შემდეგი მიზნებისთვის:
(i)

(ii)

საზღვაო სატრანსპორტო ან მასთან დაკავშირებული მომსახურების მარკეტინგი
და გაყიდვა ფასების კოტირებიდან ანგარიშ-ფაქტურის წარდგენამდე,
კონოსამენტის გაცემა კომპანიების სახელით, აუცილებელი დამხმარე
მომსახურების შესყიდვა და შემდგომი გაყიდვა, დოკუმენტების მომზადება და
ბიზნეს ინფორმაციის მიწოდება;
იმ კომპანიების სახელით მოქმედება, რომლებიც ორგანიზებას უკეთებენ
გემების შესვლას ან საჭიროების შემთხვევაში ტვირთების მიღებას;

(f) „ტვირთის გადაზიდვის მომსახურება” გულისხმობს საქმიანობას, რომელიც მოიცავს
გადამზიდავების სახელით გადაზიდვის ოპერაციების ორგანიზებას და მონიტორინგს
სატრასპორტო და მასთან დაკავშირებული მომსახურების მიღების, დოკუმენტების
მომზადების და ბიზნეს ინფორმაციის მიწოდების გზით.
(g) „ფიდერული მომსახურება” გულისხმობს ზღვის მეშვეობით, საერთაშორისო
ტვირთების, უმეტესწილად კონტეინერებით, წინასწარ ან შემდგომ გადაზიდვას მხარის
ტერიტორიაზე მდებარე ნავსადგურებს შორის.
2. საერთაშორისო საზღვაო ტრანსპორტთან მიმართებაში თითოეული მხარე თანხმდება
კომერციულ საწყისებზე ტვირთებთან შეუზღუდავი დაშვების პრინციპის ეფექტიანი
გამოყენების უზრუნველყოფაზე, საერთაშორისო საზღვაო მომსახურების მიწოდების
თავისუფლებაზე, ასევე, ეროვნული რეჟიმის გამოყენებაზე ასეთი მომსახურების
მიწოდების ფარგლებში.
საერთაშორისო საზღვაო ტრანსპორტის სფეროში
ლიბერალიზაციის დონის გათვალისწინებით:

მხარეთა

შორის

არსებული

(a) თითოეული მხარე ეფექტიანად გამოიყენებს საერთაშორისო საზღვაო ბაზრებზე და
ვაჭრობაში შეუზღუდავი დაშვების პრინციპს კომერციულ და არადისკრიმინაციულ
საწყისებზე;

(b) თითოეული მხარე მიანიჭებს მეორე მხარის დროშის ქვეშ მცურავ ან მეორე მხარის
მომსახურების მიმწოდებლის მიერ ოპერირებად გემებს იმაზე არანაკლებ ხელსაყრელ
რეჟიმს, ვიდრე ის ანიჭებს საერთაშორისო საზღვაო გადაზიდვებში მონაწილე საკუთარ
გემებს ან მესამე მხარის გემებს, იმის მიხედვით, თუ რომელია უკეთესი, შემდგომში
ჩამოთვლილთან დაკავშირებით, მათ შორის: ნავსადგურში თავისუფალი შესვლა,
ნავსადგურის ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების გამოყენება, საზღვაო დამხმარე
მომსახურების
გამოყენება,
ასევე
მასთან
დაკავშირებული
საფასურები
და
გადასახდელები,
საბაჟო
საშუალებები
და
დატვირთვა-გადმოტვირთვისთვის
ნავმისადგომისა და ტექნიკური საშუალებების გამოყოფა.
3. აღნიშნული პრინციპების გამოყენებისას თითოეული მხარე:
(a) არ მოიცავს ღონისძიებებს ტვირთის განაწილების შესახებ მესამე ქვეყნებთან მომავალ
შეთანხმებებში, რომლებიც შეეხება საზღვაო სატრანსპორტო მომსახურებას, მათ შორის
მშრალ და თხევად ტვირთს და სახაზო გადაზიდვებს, და გონივრულ ვადაში გააუქმებს
ღონისძიებებს ასეთი ტვირთის განაწილების შესახებ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი
წარმოდგენილია წინა შეთანხმებებში; და
(b) ამ შეთანხმების ძალაში შესვლის შემდეგ გააუქმებს და თავს შეიკავებს ნებისმიერი
ცალმხრივი ღონისძიებების და ადმინისტრაციული, ტექნიკური და სხვა დაბრკოლებების
შექმნისაგან, რაც შეიძლება წარმოადგენდეს ფარულ შეზღუდვას ან ჰქონდეს
დისკრიმინაციული ეფექტი საერთაშორისო საზღვაო ტრანსპორტის სფეროში
მომსახურების თავისუფალ მიწოდებაზე.
4. თითოეული მხარე საკუთარ ტერიტორიაზე დაფუძნების ნებას რთავს მეორე მხარის
საერთაშორისო საზღვაო სატრანსპორტო მომსახურების მიმწოდებელს დაფუძნების და
საქმიანობის იმ პირობებით, რომლებიც არანაკლებ ხელსაყრელია, ვიდრე საკუთარი ან
მესამე მხარის მომსახურების მიმწოდებლისათვის მინიჭებული პირობები, იმის
მიხედვით, თუ რომელია უკეთესი.
5. თითოეულმა მხარემ მეორე მხარის საზღვაო სატრანსპორტო მომსახურების
მიმწოდებლებისთვის გონივრული და არადისკრიმინაციული წესებით და პირობებით
ხელმისაწვდომი უნდა გახადოს ნავსადგურებში შემდეგი ტიპის მომსახურება:
სალოცმანო გაცილება, გემის ჩაბმა და ბუქსირება, მატერიალურ-ტექნიკური
უზრუნველყოფა, გემის საწვავითა და წყლით გამართვა, ნარჩენების შეგროვება და
ბალასტის ჩაბარება, ნავსადგურის კაპიტნის მომსახურება, სანავიგაციო დახმარება, გემის
ოპერირებისთვის აუცილებელი სახმელეთო ოპერაციული მომსახურება, მათ შორის
კომუნიკაციები, წყლის და ელექტროენერგიის მიწოდება, გადაუდებელი შეკეთებისთვის
აუცილებელი აღჭურვილობა, ღუზაზე დგომა, ნავმისადგომები და სანავმისადგომე
მომსახურება.
6. თითოეული მხარე დაუშვებს ისეთი მოწყობილობების გადაადგილებას, როგორიცაა
ცარიელი კონტეინერები, რომელთა გადაზიდვა არ ხდება ტვირთის სახით თანხის

გადახდის სანაცვლოდ, საქართველოს
სახელმწიფოების ნავსადგურებს შორის.

ნავსადგურებს

ან

ევროკავშირის

წევრი

7. თითოეული მხარე კომპეტენტური ორგანოს ავტორიზაციის საფუძველზე უფლებას
მისცემს მეორე მხარის საერთაშორისო სატრანსპორტო მომსახურების მიმწოდებლებს
განახორციელონ ფიდერული მომსახურება მათ სახელმწიფო ნავსადგურებს შორის.

მუხლი 125
საჰაერო ტრანსპორტი
მხარეებს შორის საჰაერო ტრანსპორტის თანმიმდევრული ლიბერალიზაცია, რომელიც
შესაბამისობაშია მათ ნაცვალგებით კომერციულ საჭიროებებთან და ბაზარზე ორმხრივი
დაშვების პირობებთან, მოწესრიგდება ,,ერთიანი საჰაერო სივრცის შესახებ, ერთის მხრივ,
საქართველოსა, და მეორე მხრივ, ევროკავშირს და მის წევრ სახელმწიფოებს შორის
შეთანხმების” შესაბამისად.

მუხლი 126
ეტაპობრივი დაახლოება
მომსახურებებით ვაჭრობის შემდგომი ლიბერალიზაციის მიზნით მხარეები აღიარებენ
საქართველოს მოქმედი და მომავალი კანონმდებლობის ეტაპობრივი დაახლოების
აუცილებლობას ევროკავშირის შესაბამის კანონმდებლობასთან, რომელიც მოცემულია ამ
შეთანხმების XV-D დანართში.

ნაწილი 6
ელექტრონული კომერცია

ქვენაწილი 1
ზოგადი დებულებები

მუხლი 127
მიზნები და პრინციპები
1. მხარეები აღიარებენ რა, რომ ელექტრონული კომერცია მრავალ სექტორში ზრდის
ვაჭრობის შესაძლებლობებს, თანხმდებიან, რომ ხელი შეუწყონ მათ შორის
ელექტრონული კომერციის განვითარებას, განსაკუთრებით ურთიერთთანამშრომლობას
იმ საკითხებში, რომელიც წარმოიშობა ელექტრონული კომერციით ამ თავის
დებულებების შესაბამისად.
2. მხარეები თანხმდებიან, რომ ელექტრონული კომერციის განვითარება უნდა იყოს
თავსებადი მონაცემთა დაცვის საერთაშორისო სტანდარტებთან ელექტრონული
კომერციის მომხმარებელთა ნდობის უზრუნველყოფის მიზნით.
3. მხარეები თანხმდებიან, რომ ელექტრონული ტრანზაქციები უნდა იქნას განხილული,
როგორც მომსახურების უზრუნველყოფა ამ თავის მე-3 ნაწილის (მომსახურების
საზღვრებს გარეთ მიწოდება) მიხედვით, რაც არ შეიძლება იყოს საბაჟო მოსაკრებლის
საგანი.

მუხლი 128
თანამშრომლობა ელექტრონულ კომერციასთან დაკავშირებით
1. მხარეებმა უნდა აწარმოონ დიალოგი ელექტრონული კომერციიდან წარმოშობილ
რეგულირების საკითხებზე, რაც მათ შორის ეხება შემდეგ საკითხებს:
(a) საზოგადოებისთვის გაცემული ელექტრონული ხელმოწერების სერტიფიკატების
აღიარებას და საზღვრებს გარეთ სერტიფიცირების მომსახურების გამარტივებას;
(b) საშუამავლო მომსახურების მიმწოდებლების პასუხისმგებლობას ინფორმაციის
გადაცემაზე ან შენახვაზე;
(c) ელექტრონული კომერციის კომუნიკაციებში თვითნებურ წვდომასთან მიმართებას;

(d) მომხმარებელთა დაცვას ელექტრონული კომერციის ფარგლებში;
(e) ელექტრონული კომერციის განვითარებასთან დაკავშირებულ სხვა საკითხებს.
2. თანამშრომლობამ შეიძლება მიიღოს აღნიშნულ საკითხებზე მხარეების შესაბამის
კანონმდებლობისა და მისი განხორციელების შესახებ ინფორმაციის გაცვლის ფორმა.

ქვენაწილი 2
საშუამავლო მომსახურების მიმწოდებლების პასუხისმგებლობა

მუხლი 129
საშუამავლო მომსახურების გამოყენება
1. მხარეები აღიარებენ, რომ შუამავლების მომსახურება შეიძლება გამოყენებულ იქნას
მესამე მხარის მიერ კანონსაწინააღმდეგო ქმედებებისთვის და საშუამავლო მომსახურების
მიმწოდებლებისთვის უნდა იქნას უზრუნველყოფილი ამ ქვენაწილში განსაზღვრული
ზომების გატარება20.
2. ამ შეთანხმების 130-ე მუხლის მიზნებისთვის „მომსახურების მიმწოდებელი”
გულისხმობს ციფრული ონლაინ კომუნიკაციებისათვის გადაცემის, მარშრუტიზაციის ან
კავშირების მიმწოდებელს, მომხმარებლის მიერ განსაზღვრულ ორ ან მრავალ წერტილს
შორის, მომხმარებლის მიერ არჩეული მონაცემებით, კონტენტის მოდიფიცირების გარეშე.
ამ შეთანხმების 131-ე და 132-ე მუხლების მიზნებისთვის, „მომსახურების მიმწოდებელი“
ნიშნავს მიმწოდებელს ან საშუალებების ოპერატორს ონლაინ მომსახურებისთვის ან
ქსელთან დაშვებისთვის.

20

საქართველომ უნდა შეასრულოს ამ ქვენაწილის დებულებები წინამდებარე შეთანხმების ძალაში
შესვლიდან ორი წლის განმავლობაში.

მუხლი 130
საშუამავლო მომსახურების მიმწოდებლების პასუხისმგებლობა:
„ინფორმაციის გადაცემა”
1. იმ შემთხვევაში, როცა საინფორმაციო საზოგადოების მომსახურება შედგება
მომსახურების მიმღების მიერ საკომუნიკაციო ქსელში გადაცემული ინფორმაციისგან, ან
საკომუნიკაციო ქსელთან ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისგან, თითოეული მხარე
უზრუნველყოფს, რომ
მომსახურების მიმწოდებელი არ არის პასუხისმგებელი
გადაცემულ ინფორმაციაზე იმ პირობით, რომ მიმწოდებელი:
(a) არ ახდენს გადაცემის ინიცირებას;
(b) არ ირჩევს გადაცემული ინფორმაციის მიმღებს; და
(c) არ ირჩევს ან ცვლის გადაცემულ ინფორმაციას.
2. პირველ პარაგრაფში აღნიშნული ინფორმაციის გადაცემა და ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა მოიცავს გადაცემული ინფორმაციის ავტომატურ, შუალედურ და
მოკლევადიან შენახვას იმ პერიოდის განმავლობაში, რაც აუცილებელია საკომუნიკაციო
ქსელში გადაცემის განსახორციელებლად და იმ პირობით, რომ ინფორმაცია არ ინახება
გადაცემისათვის საჭირო გონივრულ ვადაზე მეტ ხანს.
3. აღნიშნულმა მუხლმა გავლენა არ უნდა იქონიოს სასამართლოს ან ადმინისტრაციული
ორგანოების შესაძლებლობაზე, მხარეების სამართლებრივი სისტემის შესაბამისად
მომსახურებების მიმწოდებელს მოსთხოვოს დარღვევის შეწყვეტა ან აღკვეთა.

მუხლი 131
საშუამავლო მომსახურების მიმწოდებლების პასუხისმგებლობა:
„ქეშირება”
1. იმ შემთხვევაში, როცა საინფორმაციო საზოგადოების მომსახურება მოიცავს
მომსახურების მიმღების მიერ საკომუნიკაციო ქსელში მიწოდებულ ინფორმაციას,
თითოეული მხარე უზრუნველყოფს, რომ მომსახურების მიმწოდებლები არ არიან
პასუხისმგებელნი ინფორმაციის ავტომატურ, შუალედურ და მოკლევადიან შენახვაზე,
თუ იგი განპირობებულია მხოლოდ ერთი მიზეზით, რომ
მომსახურების სხვა
მიმღებების მოთხოვნით მათთვის ინფორმაცია იყოს ეფექტურად მიწოდებული იმ
პირობით, რომ:
(a) მიმწოდებელი არ ცვლის ინფორმაციას;
(b) მიმწოდებელი ასრულებს პირობებს ინფორმაციის წვდომაზე;
(c) მიმწოდებელი ასრულებს ინფორმაციის განახლების წესებს, რომელიც ფართოდ
გავრცელებული და გამოყენებულია წარმოებაში;

(d) მიმწოდებელი არ ერევა იმ ტექნოლოგიების კანონიერ გამოყენებაში, რომელიც
ფართოდ არის გავრცელებული და გამოყენებული წარმოებაში, რათა მიღებულ იქნას
მონაცემები ინფორმაციის გამოყენებაზე; და
(e) მიმწოდებელი იღებს ოპერატიულ ზომებს მის მიერ შენახული ინფორმაციის წაშლაზე
ან ინფორმაციასთან ხელმისაწვდომობის შეწყვეტაზე იმის შემდეგ, რაც მისთვის
ფაქტობრივად ცნობილი ხდება21, რომ ინფორმაცია გადაცემის საწყის წყაროდან იყო
ამოღებული ქსელიდან ან მასთან წვდომა იყო შეწყვეტილი, ან სასამართლომ ან
ადმინისტრაციულმა ორგანომ მოითხოვა აღნიშნული ინფორმაციის წაშლა ან წვდომის
შეწყვეტა.
2. აღნიშნულმა მუხლმა გავლენა არ უნდა იქონიოს სასამართლოს ან ადმინისტრაციული
ორგანოს შესაძლებლობაზე, მხარეების კანონმდებლობის შესაბამისად მომსახურების
მიმწოდებელს მოსთხოვოს დარღვევების შეწყვეტა ან აღკვეთა.

მუხლი 132
საშუამავლო მომსახურების მიმწოდებლების პასუხისმგებლობა:
„ჰოსტინგი”
1. იმ შემთხვევაში, როცა საინფორმაციო საზოგადოების მომსახურება მოიცავს
მომსახურების მიმღების მიერ მიწოდებული ინფორმაციის შენახვას, თითოეული მხარე
უზრუნველყოფს, რომ მომსახურების მიმწოდებელი არ იყოს პასუხისმგებელი
ინფორმაციაზე, რომელიც ინახება მომსახურების მიმღების თხოვნით იმ პირობით, რომ:
(a) მიმწოდებლისთვის ფაქტობრივად არ არის ცნობილი არაკონონიერი საქმიანობის ან
ინფორმაციის შესახებ და ზარალის ანაზღაურების მოთხოვნის კუთხით არ არის
ინფორმირებული ფაქტების ან გარემოებების შესახებ, რომლებისგანაც არაკანონიერი
საქმიანობა ან ინფორმაცია ხდება ნათელი; ან
(b) ასეთი ინფორმაციის მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი მოქმედებს ოპერატიულად, რათა
წაშალოს ან შეწყვიტოს წვდომა ინფორმაციაზე;
2. პირველი პარაგრაფი არ გამოიყენება იმ შემთხვევებში, როცა მომსახურების მიმღები
მოქმედებს მომსახურების მიმწოდებლის გავლენის ან კონტროლის ქვეშ.

3. აღნიშნულმა მუხლმა გავლენა არ უნდა მოახდინოს სასამართლოს ან ადმინისტრაციული
ორგანოს შესაძლებლობაზე, მხარეების კანონმდებლობის შესაბამისად მოსთხოვოს
მომსახურების მიმწოდებელს დარღვევის შეწყვეტა ან აღკვეთა, ასევე, არ უნდა იქონიოს
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ამ ქვენაწილის მიზნებისთვის, ტერმინი „ფაქტობრივი ცოდნა“ უნდა იქნას განმარტებული
თითოეული მხარის ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.

გავლენა მხარის შესაძლებლობაზე, რომ შეიმუშაოს პროცედურები ინფორმაციაზე
წვდომის შეწყვეტის ან აღკვეთის სამართავად.

მუხლი 133
მონიტორინგის ზოგადი ვალდებულების არარსებობა
1. ამ შეთანხმების 130-ე, 131-ე და 132-ე მუხლებით განსაზღვრული მომსახურების
უზრუნველყოფის დროს მხარეებმა მიმწოდებლებს არ უნდა დააკისრონ ზოგადი
ვალდებულება ინფორმაციის მონიტორინგზე, რომელსაც ისინი გადასცემენ ან ინახავენ,
ასევე მხარეებმა არ უნდა დააკისრონ ზოგადი ვალდებულება იმ ფაქტებისა და
გარემოებების აქტიურ მოძიებაზე, რომლებიც მიუთითებენ არაკანონიერ საქმიანობაზე.
2. მხარეს
შეუძლია
დააწესოს
ვალდებულებები
საინფორმაციო
საზოგადოების
მომსახურების მიმწოდებლებისთვის, რათა დაუყოვნებლივ აცნობონ კომპეტენტურ
სახელმწიფო ორგანოებს განხორციელებული არაკანონიერი საქმიანობის ეჭვის
არსებობის შემთხვევაში, ან მომსახურების მიმღების მიერ მიწოდებული ინფორმაციის ან
ვალდებულებების შესახებ, რომ მიაწოდონ ინფორმაცია კომპეტენტური ორგანოების
მოთხოვნის შემთხვევაში, რომელიც იმ მომსახურების მიმღებების იდენტიფიცირების
შესაძლებლობას იძლევა, ვისთანაც მათ შენახვის ხელშეკრულება აქვთ გაფორმებული.

ნაწილი 7
გამონაკლისები

მუხლი 134
ზოგადი გამონაკლისები
1. ამ შეთანხმების 415-ე მუხლით გათვალისწინებული ზოგადი გამონაკლისებისთვის
ზიანის მიყენების გარეშე ამ თავისა და ამ შეთანხმების XIV-A და XIV-E, XIV-B და XIV-F,
XIV-C და XIV-G, XIV-D და XIV-H დანართების დებულებები წარმოადგენს ამ მუხლში
მითითებული გამონაკლისების საგანს.
2. იმ პირობით, რომ ასეთი ზომები არ იქნება გამოყენებული იმგვარად, რომ შექმნას
თვითნებური ან დაუსაბუთებელი დისკრიმინაცია ქვეყნებს შორის, სადაც არსებობს
მსგავსი პირობები ან ფარული შეზღუდვა დაფუძნებაზე ან მომსახურების საზღვრებს
გარეთ მიწოდებაზე, წინამდებარე თავში არაფერი უნდა უშლიდეს ხელს ნებისმიერ
მხარეს იმ ზომების მიღებასა და გამოყენებაში, რომლებიც:

(a)

საჭიროა საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ან საზოგადოებრივი მორალის
დაცვისათვის ან საზოგადოებრივი წესრიგის შენარჩუნებისთვის
(b) საჭიროა ადამიანების, ცხოველების ან მცენარეების სიცოცხლის ან ჯანმრთელობის
დაცვისთვის;
(c) უკავშირდება ამოწურვადი რესურსების კონსერვაციას, თუ ასეთი ზომები გამოიყენება
ადგილობრივ მეწარმეებზე დაწესებულ შეზღუდვებთან ერთად ან მომსახურების
ადგილობრივ მიწოდებასა და მოხმარებაზე;
(d) საჭიროა მხატვრული, ისტორიული ან არქეოლოგიური ღირებულების მქონე
ეროვნული საგანძურის დასაცავად;
(e) საჭიროა იმ კანონებთან და რეგულაციებთან შესაბამისობის დასაცავად, რომლებიც
შეუსაბამობაში არ მოდის ამ თავის დებულებებთან, მათ შორის ისეთის, რომელიც
უკავშირდება:
(i) შეცდომაში შემყვანი და არაკეთილსინდისიერი საქმიანობის აღკვეთას ან
კონტრაქტების შეუსრულებლობის შედეგებთან გამკლავებას;
(ii) ინდივიდუალურ პირთა პირად ცხოვრებაში ჩაურევლობას, პერსონალური
ინფორმაციის გადამუშავებასა და გავრცელებასთან დაკავშირებით და
ინდივიდუალური ჩანაწერების და ანგარიშების კონფიდენციალურობის
დაცვას;
(iii) უსაფრთხოებას.
(f) არ არის შესაბამისობაში ამ შეთანხმების 79-ე და 85-ე მუხლებთან იმის
გათვალისწინებით, რომ განსხვავებული მოპყრობა მიმართულია მეორე მხარის
ეკონომიკური საქმიანობის, მეწარმეების ან მომსახურების მიმწოდებლების მიმართ
პირდაპირი გადასახადების ეფექტიანი ან სამართლიანი დაწესების ან ამოღების
უზრუნველყოფაზე22
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ზომები, რომლებიც მიმართულია პირდაპირი გადასახადების სამართლიანი ან ეფექტიანი
დაწესების ან ამოღების უზრუნველყოფაზე, მოიცავს მხარის მიერ მისი საგადასახადო სისტემის
შესაბამისად მიღებულ ისეთ ზომებს, რომლებიც:
(a) ეხება არარეზიდენტ მეწარმეებს და მომსახურების მიმწოდებლებს იმ ფაქტის აღიარებით, რომ
ამ არარეზიდენტების საგადასახადო ვალდებულება განსაზღვრულია მხარის ტერიტორიაზე
წარმოშობილი ან განლაგებული დასაბეგრი ობიექტების მიმართ;
(b) გამოიყენება არარეზიდენტების მიმართ მხარის ტერიტორიაზე გადასახადების დაწესების ან
ამოღების უზრუნველყოფის მიზნით;
(c) გამოიყენება არარეზიდენტების ან რეზიდენტების მიმართ გადასახადების გადაუხდელობისგან
ან თავის არიდებისაგან დაცვის მიზნით, შესაბამისობის ზომების ჩათვლით;
(d) გამოიყენება მეორე მხარის ტერიტორიაზე ან მისი ტერიტორიიდან მიწოდებული
მომსახურების მომხმარებლების მიმართ ამ მომხმარებლებზე გადასახადების დაწესების ან
ამოღების უზრუნველყოფის მიზნით იმ წყაროებზე, რომლებიც მდებარეობს მხარის
ტერიტორიაზე;
(e) განასხვავებს იმ მეწარმეებს ან მომსახურების მიმწოდებლებს, რომლებიც წარმოადგენენ
გადასახადით დაბეგვრის ობიექტს მსოფლიოში გავრცელებულ მათ დასაბეგრ საქონელზე, სხვა
მეწარმეებისა და მომსახურების მიმწოდებლებისაგან, მათი დასაბეგრი ბაზის განსხვავების
აღიარებით; ან

(f) მხარის დასაბეგრი ბაზის დაცვის მიზნით, განსაზღვრავს, გამოყოფს ან ანაწილებს შემოსავალს,
მოგებას, სარგებელს, დანაკარგს, დაქვითვას ან ჩათვლას რეზიდენტი პირების ან ფილიალების,
ან ერთი და იგივე პირის ურთიერთდაკავშირებულ პირებს ან ფილიალებს შორის.
ამ დებულების ”f“ პუნქტში და ამ შენიშვნაში არსებული საგადასახადო ტერმინები და
კონცეფციები
განსაზღვრულია
საგადასახადო
განმარტებებისა
და
კონცეფციების,
ექვივალენტური ან მსგავსი განმარტებებისა და კონცეფციების შესაბამისად, იმ მხარის
ადგილობრივი კანონმდებლობის მიხედვით, რომელიც იყენებს აღნიშნულ ზომას.

3. ამ თავის და ამ შეთანხმების XIV-A და XIV-E, XIV-B და XIV-F, XIV-C და XIV-G, XIV-D და
XIV-H დანართების დებულებები არ ეხება მხარეების შესაბამის სოციალური დაცვის
სისტემებს ან მხარის ტერიტორიაზე ისეთ საქმიანობას, რომელიც თუნდაც შემთხვევით
უკავშირდება ოფიციალური ძალაუფლების გამოყენებას.

მუხლი 135
საგადასახადო ზომები
ამ თავის დებულებების შესაბამისად მინიჭებული უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმი არ უნდა
გამოიყენებოდეს საგადასახადო რეჟიმის მიმართ, რომელსაც მხარეები იყენებენ ან
გამოიყენებენ მომავალში მხარეებს შორის ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების მიზნით
გაფორმებული შეთანხმებების საფუძველზე.
მუხლი 136

უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული გამონაკლისები
არაფერი ამ შეთანხმებაში არ უნდა იქნას გაგებული იმგვარად, რომ:
(a) მოსთხოვოს ნებისმიერ მხარეს, წარადგინოს ინფორმაცია, რომლის გამჟღავნებას ის
მიიჩნევს თავისი უსაფრთხოების არსებითი ინტერესების საწინააღმდეგოდ;
(b) შეზღუდოს მხარე ისეთ ღონისძიებების გატარებისაგან, რომელსაც ის მიიჩნევს
აუცილებლად თავისი უსაფრთხოების არსებითი ინტერესების დასაცავად და რომელიც:
(i)
(ii)

(iii)
(iv)

უკავშირდება იარაღის, აღჭურვილობის ან საომარი მასალების
წარმოებას ან ვაჭრობას;
უკავშირდება ეკონომიკურ საქმიანობას, რომელიც პირდაპირ ან
არაპირდაპირ
ხორციელდება
სამხედრო
დაწესებულების
მომარაგების მიზნით;
უკავშირდება გახლეჩად და თერმობირთვულ მასალებს ან იმ
მასალებს, რომლისგანაც ისინი მიიღება; ან
მიღებულია ომის ან საერთაშორისო ურთიერთობებში შექმნილი
სხვა სახის საგანგებო მდგომარეობის დროს; ან

(c) შეზღუდოს მხარე იმ ღონისძიების შესრულებისაგან, რომელიც მან ვალდებულების
სახით აიღო საერთაშორისო მშვიდობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით.

