
დანართი XIV 
 

 

დათქმების ჩამონათვალი დაფუძნებაზე; ვალდებულებების ჩამონათვალი მომსახურების 
საზღვრებს გარეთ მიწოდებაზე; დათქმების ჩამონათვალი ძირითად პერსონალზე, 

სტაჟიორებზე და ბიზნესის გამყიდველებზე; დათქმების ჩამონათვალი საკონტრაქტო 
მომსახურების მიმწოდებლებზე და დამოუკიდებელ პროფესიონალებზე 

 

ევროკავშირი 

 

1. დათქმების ჩამონათვალი დაფუძნებაზე: დანართი XIV-A 

2. ვალდებულებების ჩამონათვალი მომსახურების საზღვრებს გარეთ მიწოდებაზე: დანართი 
XIV-B 

3. დათქმების ჩამონათვალი ძირითად პერსონალზე, სტაჟიორებზე და ბიზნესის 
გამყიდველებზე: დანართი XIV-C 

4. დათქმების ჩამონათვალი საკონტრაქტო მომსახურების მიმწოდებლებზე და  დამოუკიდებელ 
პროფესიონალებზე: დანართი XIV-D 

 

საქართველო 

5. ევროკავშირი დათქმების ჩამონათვალი დაფუძნებაზე: დანართი XIV-E 

6. ვალდებულებების ჩამონათვალი მომსახურების საზღვრებს გარეთ მიწოდებაზე: დანართი 
XIV-F 

7. დათქმების ჩამონათვალი ძირითად პერსონალზე, სტაჟიორებზე და ბიზნესის 
გამყიდველებზე: დანართი XIV-G 

8. დათქმების ჩამონათვალი საკონტრაქტო მომსახურების მიმწოდებლებზე და  დამოუკიდებელ 
პროფესიონალებზე: დანართი XIV-H 
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XIV-A, XIV-B, XIV-C და XIV-D დანართების მიზნებისთვის გამოიყენება შემდეგი 
შემოკლებები: 

 

AT ავსტრია 
BE ბელგია 
BG ბულგარეთი 
CY კვიპროსი 
CZ ჩეხეთის რესპუბლიკა 
DE გერმანია 
DK დანია 
EU ევროპის კავშირი, მისი წევრი ყველა სახელმწიფოს 

ჩათვლით 
ES ესპანეთი 
EE ესტონეთი 
FI ფინეთი 
FR საფრანგეთი 
EL საბერძნეთი 
HR ხორვატია 
HU უნგრეთი 
IE ირლანდია 
IT იტალია 
LV ლატვია 
LT ლიტვა 
LU ლუქსემბურგი 
MT მალტა 
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NL ნიდერლანდები 
PL პოლონეთი 
PT პორტუგალია 
RO რუმინეთი 
SK სლოვაკეთის რესპუბლიკა 
SI სლოვენია 
SE შვედეთი 
UK გაერთიანებული სამეფო 

 

XIV-E, XIV-F, XIV-G და XIV-H დანართების მიზნებისათვის გამოიყენება შემდეგი შემოკლება: 

GE საქართველო 

 
 

________________ 
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დანართი XIV-A  

დათქმების ჩამონათვალი დაფუძნებაზე  

(ევროკავშირი)  

1. ქვემოთ მოცემული დათქმების ჩამონათვალი მოიცავს ეკონომიკურ საქმიანობას, სადაც 
ევროკავშირის მიერ ამ შეთანხმების 79-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად ეროვნულ 
რეჟიმსა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმზე დაწესებული დათქმები გამოიყენება 
საქართველოს მეწარმე სუბიექტების დაფუძნებისა და მეწარმეების მიმართ. 

ჩამონათვალი მოიცავს შემდეგ ელემენტებს: 

(a) ჰორიზონტალური დათქმების ჩამონათვალი, რომელიც ყველა სექტორზე ან 
ქვესექტორზე ვრცელდება. 

(b) სექტორის ან ქვესექტორის სპეციფიკური დათქმების ჩამონათვალი, რომელიც 
მიუთითებს სექტორზე ან ქვესექტორზე და მის შესაბამის დათქმაზე (დათქმებზე). 

დათქმა იმ საქმიანობაზე, რომელიც არ არის ლიბერალიზებული (ვალდებულება არ არის 
აღებული) გამოხატულია შემდეგნაირად: „ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი 
ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის აღებული“.  

როდესაც დათქმა (a) ან (b) ქვეპუნქტის შესაბამისად მოიცავს მხოლოდ ცალკეული წევრი 
ქვეყნის სპეციფიკურ დათქმას, ის წევრი ქვეყნები, რომლებიც არ არიან მოხსენიებულნი, 
იღებენ ვალდებულებას შესაბამის სექტორში დათქმის გარეშე ამ შეთანხმების 79-ე მუხლის 
მე-2 პუნქტის შესაბამისად (ცალკეული წევრი ქვეყნის სპეციფიკური დათქმის არარსებობა 
ზიანს არ აყენებს ჰორიზონტალურ დათქმებს ან ევროკავშირის მასშტაბის სექტორულ 
დათქმებს). 

2. შეთანხმების 76-ე მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, ქვემოთ მოცემული ჩამონათვალი არ 
მოიცავს მხარეების მიერ გაცემულ სუბსიდიებთან დაკავშირებულ ზომებს. 
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3. ქვემოთ მოცემული დანართიდან გამომდინარე უფლებებსა და ვალდებულებებს არ უნდა 
ჰქონდეს  თვითგანხორციელების ეფექტი და შესაბამისად, პირდაპირ არ უნდა ანიჭებდეს 
უფლებებს ფიზიკურ ან იურიდიულ პირებს.  

4. შეთანხმების 79-ე მუხლის  შესაბამისად, არადისკრიმინაციული მოთხოვნები, როგორიცაა 
მოთხოვნები სამართლებრივ ფორმასთან დაკავშირებით ან ტერიტორიაზე მოქმედი ყველა 
მიმწოდებლისათვის ლიცენზიების ან ნებართვების მიღების ვალდებულება განურჩევლად 
მათი ეროვნებისა, რეზიდენტობისა ან ეკვივალენტური კრიტერიუმებისა, არ არის 
მოცემული ამ დანართში, ვინაიდან მათ ზიანი არ ადგებათ მოცემული შეთანხმებით.  

5. იმ შემთხევაში, თუ ევროკავშირი იყენებს ისეთ დათქმას, რომელიც მის ტერიტორიაზე 
მომსახურების მიწოდების პირობის სახით მოითხოვს, რომ მომსახურების მიმწოდებელი 
იყოს ქვეყნის მოქალაქე, მუდმივი რეზიდენტი ან რეზიდენტი, დათქმა, რომელიც 
მოცემულია ამ შეთანხმების XIV-C დანართში, შესაძლებლობის ფარგლებში გამოიყენება ამ 
დანართის შესაბამისად დაფუძნების მიმართ დათქმის სახით. 

 
ჰორიზონტალური დათქმები 

კომუნალური მომსახურება 

EU: ეკონომიკური საქმიანობა, რომელიც მიიჩნევა კომუნალურ მომსახურებად ეროვნულ ან 
ადგილობრივ დონეზე, შეიძლება იყოს სახელმწიფო მონოპოლია ან კერძო ოპერატორებისათვის 
მინიჭებული ექსკლუზიური უფლება1.  

 

 

 

 

 

დაფუძნების ტიპები  

EU: რეჟიმი, რომელიც ენიჭება ქართული კომპანიების შვილობილებს, რომლებიც შექმნილია 
წევრი ქვეყნების კანონმდებლობის შესაბამისად და გააჩნია იურიდიული მისამართი, 
ცენტრალური მართვის ან ფაქტობრივი საქმიანობის ადგილი ევროკავშირში, არ ვრცელდება 

1  კომუნალური მომსახურება არსებობს ისეთ სექტორებში, როგორიცაა სამეცნიერო და 
ტექნიკური საკონსულტაციო მომსახურება, კვლევისა და განვითარების მომსახურება 
სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში, ტექნიკური ტესტირებისა და ანალიზის 
მომსახურება, გარემოს დაცვითი მომსახურება, ჯანმრთელობის დაცვასთან 
დაკავშირებული მომსახურება, სატრანსპორტო მომსახურება და ტრანსპორტის ყველა 
სახეობის დამხმარე მომსახურება. ამ მომსახურების გაწევისათვის ექსკლუზიური უფლება 
ხშირად მინიჭებულია კერძო ოპერატორებისათვის, მაგალითად ოპერატორებისათვის, 
რომლებსაც აქვთ კონცესიები სახელმწიფო ხელისუფლებისაგან, მომსახურების 
სპეციფიკური ვალდებულებებით. იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ კომუნალური 
მომსახურება ხშირად არსებობს ასევე რეგიონულ დონეზე, დეტალური და ამომწურავი 
სპეციფიკური სექტორული ცხრილების გაკეთება არაპრაქტიკულია. ეს დათქმა არ 
ვრცელდება სატელეკომუნიკაციო და კომპიუტერულ და მასთან დაკავშირებულ 
მომსახურებაზე. 
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ქართული კომპანიების მიერ წევრ ქვეყნებში შექმნილ ფილიალებსა და სააგენტოებზე1. 

AT: იურიდიული პირების ფილიალების მმართველი დირექტორები უნდა იყვნენ ავსტრიის 
რეზიდენტები; იმ ფიზიკურ პირებს, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან იურიდიული პირის 
მიერ ავსტრიის ვაჭრობის აქტის პირობების დაცვაზე, უნდა გააჩნდეთ მუდმივი საცხოვრებელი 
ადგილი ავსტრიაში. 

EE: მმართველი საბჭოს წევრების ნახევარზე მეტი უნდა იყოს ევროკავშირის რეზიდენტი.  

FI: უცხოელი, რომელიც ეწევა ვაჭრობას, როგორც ინდივიდუალური მეწარმე და პარტნიორობის 
ერთი პარტნიორი მაინც ან შეზღუდული პარტნიორობის პარტნიორთა შორის ერთი პარტნიორი 
მაინც უნდა იყოს ევროპის ეკონომიკური სივრცის (EEA) მუდმივი რეზიდენტი. ყველა 
სექტორისათვის, EEA-ს რეზიდენტობა სავალდებულოა დირექტორთა საბჭოს ერთი 
ჩვეულებრივი ან თუნდაც მოადგილე წევრისთვის და მმართველი დირექტორისთვის; თუმცა, 
ცალკეულ კომპანიას შეიძლება მიენიჭოს გამონაკლისი. ვაჭრობის ნებართვის მიღება 
სავალდებულოა, თუ ქართული ორგანიზაცია აპირებს საქმიანობის ან ვაჭრობის განხორციელებას 
ფინეთში ფილიალის დაფუძნების გზით.  

HU: ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის 
აღებული სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების შეძენაზე. 

IT: ინდუსტრიული, კომერციული და კუსტარული საქმიანობისათვის შესაძლოა საჭირო გახდეს 
რეზიდენტობის ნებართვა 

 
 
 
 
 
 
 

1     ევროპის კავშირის შესახებ ხელშეკრულების 54-ე მუხლის შესაბამისად, ეს შვილობილი 
კომპანიები მიიჩნევიან ევროკავშირის იურიდიულ პირებად. იმ ფაქტის 
გათვალისწინებით, რომ მათ გააჩნიათ ევროკავშირის ეკონომიკასთან გრძელვადიანი და 
ეფექტური კავშირი, ისინი წარმოადგენენ ევროკავშირის შიდა ბაზრის ბენეფიციარებს, რაც 
მოიცავს, მათ შორის, ევროკავშირის ყველა წევრ ქვეყანაში დაფუძნებისა და მომსახურების 
გაწევის თავისუფლებას. 
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PL: ქართველ მეწარმეებს შეუძლიათ ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელება მხოლოდ 
შეზღუდული პარტნიორობის, შეზღუდული სააქციო პარტიორობის, შეზღუდული 
პასუხისმგებლობის საზოგადოების და სააქციო საზოგადოების ფორმით (იურიდიული 
მომსახურების გაწევის შემთხვევაში, მხოლოდ რეგისტრირებული პარტნიორობის და 
შეზღუდული პარტნიორობის ფორმით). 

RO: კომერციული კომპანიების მმართველი ან მმართველთა საბჭოს ხელმძღვანელი, ასევე 
მმართველების ნახევარი უნდა იყოს რუმინეთის მოქალაქე, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ 
სხვაგვარად არის განსაზღვრული კომპანიის კონტრაქტით ან დებულებით. კომერციული 
კომპანიების აუდიტორების და მათი მოადგილეების უმრავლესობა უნდა იყოს რუმინეთის 
მოქალაქე. 
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SE: უცხოურმა კომპანიამ, რომელიც არ არის დაფუძნებული შვედეთში იურიდიული პირის 
სახით ან ეწევა საქმიანობას კომერციული აგენტის მეშვეობით, უნდა განახორციელოს 
კომერციული საქმიანობა შვედეთში რეგისტრირებული ფილიალის მეშვეობით, რომელსაც აქვს 
დამოუკიდებელი მმართველობა და ანგარიშები. ფილიალიას მმართველი დირექტორი და მისი 
მოადგილე, ასეთის დანიშვნის შემთხვევაში, უნდა იყოს EEA-ს რეზიდენტი. EEA-ს 
არარეზიდენტმა ფიზიკურმა პირმა, რომელიც შვედეთში ეწევა კომერციულ საქმიანობას, უნდა 
დანიშნოს და დაარეგისტრიროს რეზიდენტი წარმომადგენელი, რომელიც შვედეთში საქმიანობის 
განხორციელებაზე იქნება პასუხისმგებელი. შვედეთში საქმიანობის განხორციელებისათვის 
სავალდებულოა დამოუკიდებელი ანგარიშების გამოყენება. კომპეტენტურმა ორგანომ, 
ინდივიდუალურ შემთხვევებში, შეიძლება დაუშვას ფილიალის დაფუძნებისა და 
რეზიდენტობის მოთხოვნებიდან გამონაკლისი. ერთ წელიწადზე ნაკლები ხანგრძლივობის 
სამშენებლო პროექტები, რომლებიც ხორციელდება EEA-ს ფარგლებს გარეთ მდებარე კომპანიის 
ან არარეზიდენტი ფიზიკური პირის მიერ, წარმოადგენს ფილიალის დაფუძნების ან რეზიდენტი 
წარმომადგენლის დანიშვნის მოთხოვნიდან გამონაკლისს. შვედეთის შეზღუდული 
პასუხისმგებლობის საზოგადოება შეიძლება დაფუძნდეს EEA-ს რეზიდენტი ფიზიკური პირის, 
შვედეთის იურიდიული პირის ან იმ იურიდიული პირის მიერ, რომელიც შექმნილია EEA-ს 
წევრი სახელმწიფოს კანონმდებლობის შესაბამისად და გააჩნია იურიდიული მისამართი, სათაო 
ოფისი ან ფაქტობრივი საქმიანობის ადგილი EEA-ში. პარტნიორობა შეიძლება იყოს 
დამფუძნებელი, თუ მისი ყველა მფლობელი, რომელსაც გააჩნია შეუზღუდავი პერსონალური 
პასუხისმგებლობა, წარმოადგენს EEA-ს რეზიდენტს. EEA-ს ფარგლებს გარეთ მყოფმა 
დამფუძნებლებმა შეიძლება მიიღონ ნებართვა კომპეტენეტური ორგანოსაგან. შეზღუდული 
პასუხისმგებლობის საზოგადოების და კოოპერატივის შემთხვევაში, დირექტორთა საბჭოს 
წევრების არანაკლებ 50%, საბჭოს წევრების მოადგილეების არანაკლებ 50%, მმართველი 
დირექტორი, მმართველი დირექტორის მოადგილე, და არანაკლებ ერთი პიროვნებისა, რომელსაც 
აქვს კომპანიის წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილება (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) უნდა 
იყოს EEA-ს რეზიდენტი. კომპეტენტურმა ორგანომ შეიძლება მიანიჭოს გამონაკლისები ამ 
მოთხოვნიდან. იმ შემთხვევაში, თუ კომპანიის/საზოგადოების არცერთი წარმომადგენელი არ 
არის შვედეთის რეზიდენტი, საბჭომ უნდა დანიშნოს და დაარეგისტრიროს შვედეთის 
რეზიდენტი პირი, რომელიც ავტორიზებული იქნება მიიღოს მომსახურება 
კომპანიის/საზოგადოების სახელით. შესაბამისი პირობები გამოიყენება სხვა კატეგორიის 
იურიდიული პირების დაფუძნებისას.  
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SK: საქართველოს ფიზიკური პირი, რომელიც დარეგისტრირებული უნდა იყოს კომერციულ 
რეესტრში როგორც უფლებამოსილი პირი, რომ იმოქმედოს მეწარმის სახელით, ვალდებულია 
წარმოადგინოს სლოვაკეთის რეზიდენტობის ნებართვა.  

 

ინვესტიციები 

ES: უცხო ქვეყნის მთავრობების ან საჯარო უწყებების მიერ ესპანეთში ინვესტიციების 
განხორციელება (რომელთაც შეიძლება გავლენა მოახდინონ სახელმწიფოს ეკონომიკური 
ინტერესების გარდა ასევე არაეკონომიკურ ინტერესებზე) პირდაპირ ან კომპანიების ან სხვა 
უწყებების მიერ, რომლებიც პირდაპირ ან ირიბად იმართებიან უცხო ქვეყნის მთავრობების 
მიერ, მოითხოვს მთავრობის მხრიდან წინასწარ უფლებამოსილების მინიჭებას 

BG: უცხოელ ინვესტორებს არ აქვთ პრივატიზებაში მონაწილეობის მიღების უფლება. უცხოელ 
ინვესტორებს და ბულგარეთის იურიდიულ პირებს ქართული მაკონტროლებელი 
მონაწილეობით ესაჭიროებათ ნებართვა:  

(a) ტერიტორიული ზღვებიდან, კონტინენტური შელფიდან ან ექსკლუზიური ეკონომიკური 
ზონიდან ბუნებრივი რესურსების მოძიებისა და მოპოვებისათვის და  

(b) იმ კომპანიების საკონტროლო წილების შეძენისათვის, რომლებიც „a“ პუნქტში მითითებულ 
ერთ-ერთ საქმიანობაში არიან ჩართულები. 
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FR: საფრანგეთის საწარმოებში საქართველოს მიერ კაპიტალის წილებისა და ხმის უფლების 
33.33%-ზე მეტის ან იმ ფრანგულ კომპანიებში, რომელთა ფასიანი ქაღალდების საჯარო 
შეთავაზება ხდება, 20%-ის შეძენა არის შემდეგი რეგულაციების საგანი:  

- ნებადართულია ინვესტიციების განხორციელება არაუმეტეს 7.6 მილიონი ევროს ოდენობით 
საფრანგეთის იმ კომპანიებში, რომელთა ბრუნვა არ აღემატება 76 მილიონ ევროს, წინასწარი 
შეტყობინების წარდგენიდან და მითითებული ოდენობების გადამოწმებიდან 15 დღის შემდეგ; 

- წინასწარი შეტყობინების წარდგენიდან 1 თვის შემდეგ, ავტორიზაციის მინიჭება ხდება სხვა 
ინვესტიციებისთვის, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ეკონომიკის მინისტრი, განსაკუთრებულ 
შეთხვევებში, იყენებს ასეთი ინვესტიციების განხორციელების გადავადების უფლებას. 

უცხო ქვეყნის მონაწილეობა ახლად პრივატიზებულ კომპანიებში შეიძლება შეიზღუდოს 
საზოგადოებისთვის შეთავაზებული კაპიტალის გარკვეულ ცვალებად ოდენობამდე, რომელიც 
განისაზღვრება საფრანგეთის მთავრობის მიერ ყოველი კონკრეტული შემთხვევის საფუძველზე. 
ცალკეულ კომერციულ, ინდუსტრიულ ან კუსტარულ საქმიანობაში დაფუძნებისთვის საჭიროა 
სპეციფიკური ავტორიზაციის მიღება, თუ მმართველი დირექტორი არ ფლობს მუდმივი 
რეზიდენტობის ნებართვას. 

HU: ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის 
აღებული ახლად პრივატიზებულ კომპანიებში საქართველოს მონაწილეობაზე.  

IT: მთავრობამ შეიძლება გამოიყენოს სპეციფიკური უფლება იმ საწარმოებში, რომლებიც 
თავდაცვისა და ეროვნული უსაფრთხოების სფეროში საქმიანობენ (ყველა იმ იურიდიული 
პირის მიმართ, რომლებიც ახორციელებენ სტრატეგიული მნიშვნელობის მქონე საქმიანობას 
თავდაცვისა და ეროვნული უსაფრთხოების სფეროში), და  აგრეთვე, ახორციელებენ 
სტრატეგიული მნიშვნელობის საქმიანობას ენერგეტიკის, ტრანსპორტისა და კომუნიკაციების 
სფეროში. 

 

 
GE/EU/ Annex XIV-A/ge 7 



PL: უცხოელების მიერ (ფიზიკური ან იურიდიული პირის მიერ) უძრავი ქონების პირდაპირი 
ან არაპირდაპირი შეძენა მოითხოვს ნებართვის მიღებას. ვალდებულება არ არის აღებული 
სახელმწიფო ქონების შეძენაზე, ანუ იმ რეგულაციებზე, რომელიც ეხება პრივატიზების 
პროცესს. 

 

უძრავი ქონება 

შემდეგი შეზღუდვები1 ვრცელდება მიწისა და უძრავი ქონების შეძენაზე: 

AT: უცხო ქვეყნის ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ უძრავი ქონების შესყიდვა, შეძენა, 
გაქირავება ან ლიზინგი საჭიროებს ავტორიზაციას კომპეტენტური რეგიონული უწყებებისგან 
(Länder) იმის მიხედვით ახდენს ის  მნიშვნელოვან ეკონომიკურ, სოციალურ ან კულტურულ 
ინტერესებზე გავლენას თუ არა  

BG: უცხო ქვეყნის ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს (მათ შორის ფილიალის მეშვეობით) არ 
აქვთ მიწის შეძენის უფლება. ბულგარეთის იურიდიულ პირებს უცხო ქვეყნის 
თანამონაწილეობით, არ შეუძლიათ სასოფლო-სამეურნეო მიწის შეძენა. უცხო ქვეყნის 
იურიდიულ პირებს და უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს საზღვარგარეთ მუდმივი რეზიდენტობით, 
შეუძლიათ შენობების შეძენა და გააჩნიათ უძრავ ქონებაზე საკუთრების შეზღუდული 
უფლებები (გამოყენების, მშენებლობის, დაშენებისა და სერვიტუტის  უფლებები) 

CZ: სასოფლო-სამეურნეო მიწებისა და ტყის ნაკვეთების შეძენა შეუძლიათ მხოლოდ ჩეხეთის 
რესპუბლიკის მუდმივი რეზიდენტობის მქონე უცხო ქვეყნის ფიზიკურ პირებს და იურიდიულ 
პირებად დარეგისტრირებულ საწარმოებს, რომლებსაც აქვთ მუდმივი რეზიდენტის სტატუსი 
ჩეხეთის რესპუბლიკაში. სპეციფიკური წესები ვრცელდება სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ 
სასოფლო-სამეურნეო მიწებსა და ტყეზე. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-
სამეურნეო მიწის შეძენა შეუძლიათ მხოლოდ ჩეხეთის მოქალაქეებს, მუნიციპალიტეტებს და 
სახელმწიფო უნივერსიტეტებს (ტრეინინგისა და კვლევებისთვის). იურიდიულ პირებს 
(სამართლებრივი ფორმის და რეზიდენტობის ადგილის მიუხედავად) შეუძლიათ სახელმწიფო 
საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო მიწის შეძენა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ 
შენობა, რომელსაც ისინი უკვე ფლობენ აშენებულია ამ მიწაზე ან თუ აღნიშნული მიწა ასეთი 
შენობის გამოყენებისთვის შეუცვლელია. მხოლოდ მუნიციპალიტეტებს და სახელმწიფო 
უნივერსიტეტებს შეუძლიათ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ტყეების შეძენა. 

 

1 მომსახურების სექტორებთან მიმართებით, ეს შეზღუდვები არ აღემატება GATS-ის არსებული 
ვალდებულებებით გათვალისწინებულ შეზღუდვებს. 
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CY: ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის 
აღებული. 

DK: დაწესებულია შეზღუდვები არარეზიდენტი ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ 
უძრავი ქონების შეძენაზე. დაწესებულია შეზღუდვები უცხო ქვეყნის ფიზიკური და 
იურიდიული პირების მიერ სასოფლო-სამეურნეო ქონების შეძენაზე. 

HU: უცხო ქვეყნის ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს, სახნავ-სათესი მიწების შესახებ არსებული 
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გამონაკლისების გარდა, არ აქვთ სახნავ-სათესი მიწის 
შეძენის უფლება. უცხოელების მიერ უძრავი ქონების შეძენისთვის სავალდებულოა ნებართვის 
მიღება ქვეყნის საჯარო ადმინისტრაციის სააგენტოსგან, რომლის კომპეტენცია უძრავი ქონების 
მდებარეობით განისაზღვრება. 

EL: No. 1892/90 კანონის შესაბამისად, სახელმწიფო საზღვრებთან ახლოს მდებარე მიწის შეძენა 
საჭიროებს თავდაცვის სამინისტროს ნებართვას. ადმინისტრაციული პრაქტიკის შესაბამისად, 
ნებართვა მარტივად გაიცემა პირდაპირი ინვესტიციების შემთხვევაში. 

HR: ვალდებულება არ არის აღებული უძრავი ქონების შეძენაზე იმ მომსახურების 
მიმწოდებლების მიერ, რომლებიც არ არიან დაფუძნებულები და რეგისტრირებულები 
ხორვატიაში. დაშვებულია უძრავი ქონების შეძენა მომსახურების მიწოდებისთვის იმ 
კომპანიების მიერ, რომლებიც დაფუძნებულები და რეგისტრირებულები არიან ხორვატიაში, 
როგორც იურიდიული პირები. ფილიალების მიერ მომსახურების მიწოდებისთვის საჭირო 
უძრავი ქონების შეძენა მოითხოვს იუსტიციის სამინისტროს მიერ დადასტურებას. 
აკრძალულია სასოფლო-სამეურნეო მიწების შეძენა უცხო ქვეყნის ფიზიკური ან იურიდიული 
პირების მიერ. 

IE: ირლანდიური მიწის ნებისმიერი ფორმით შეძენა ადგილობრივი ან უცხო ქვეყნის 
კომპანიების ან მოქალაქეების მიერ საჭიროებს მიწის კომისიის წინასწარ წერილობით 
თანხმობას. აღნიშნული წესი ძალას კარგავს მრეწველობის, ვაჭრობისა და დასაქმების 
მინისტრის დასტურის საფუძველზე, როცა ეს მიწა გამოიყენება ინდუსტრიული მიზნებისთვის 
(სასოფლო-სამეურნეო წარმოების გარდა). ეს კანონი არ ვრცელდება ქალაქებისა და ქალაქის 
ტიპის დასახლებათა  საზღვრებში არსებულ მიწაზე. 

IT: უცხო ქვეყნის ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ უძრავი ქონების შეძენა ხდება 
ნაცვალგების პირობით. 
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LT: მიწის, შიდა წყლების და ტყეების შეძენა დაიშვება უცხო ქვეყნის მხოლოდ იმ ფიზიკურ და 
იურიდიულ პირებზე, რომლებიც აკმაყოფილებენ ევროპული და ტრანსატლანტიკური 
ინტეგრაციის კრიტერიუმებს. მიწის ნაკვეთის შეძენის პროცედურა, პირობები და ვადები, 
აგრეთვე შეზღუდვები დადგენილია კონსტიტუციური კანონით. 

LV: დაწესებულია შეზღუდვები სოფლად მიწის შეძენაზე და ქალაქებსა და ურბანულ ზონებში 
მიწის შეძენაზე; დაშვებულია მიწის იჯარა არაუმეტეს 99 წლის ვადით. 

PL: უძრავი ქონების პირდაპირი ან არაპირდაპირი შეძენა მოითხოვს ნებართვას. ნებართვა 
გაიცემა ადმინისტრაციული გადაწყვეტილების მეშვეობით ქვეყნის საშინაო საკითხებზე 
პასუხისმგებელიშესაბამისი მინისტრის მიერ, ეროვნული თავდაცვის მინისტრის თანხმობის 
საფუძველზე და სასოფლო-სამეურნეო უძრავი ქონების შემთხვევაში, აგრეთვე სოფლის 
მეურნეობის და განვითარების მინისტრის თანხმობის საფუძველზე.  

RO: inter vivos აქტების შესაბამისად, რუმინეთის მოქალაქეობის და რეზიდენტობის არქმონე 
ფიზიკურ პირებს, აგრეთვე იურიდიულ პირებს, რომლებიც არ არიან რუმინეთში 
დაფუძნებულები და არ აქვთ სათაო ოფისი რუმინეთში, არ შეუძლიათ არცერთი ტიპის მიწის 
ნაკვეთის მფლობელობის მოპოვება. 

SI: სლოვენიის რესპუბლიკაში უცხო ქვეყნის პირების მიერ დაფუძნებულ ფილიალებს 
შეუძლიათ მხოლოდ უძრავი ქონების შეძენა (გარდა მიწისა), რომელიც საჭიროა იმ 
ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელებისთვის, რომლისთვისაც ისინი არიან 
დაფუძნებულნი. 

SK: უცხო ქვეყნის ფიზიკურ ან იურიდიულ პირებს ეკრძალებათ სასოფლო-სამეურნეო მიწებისა 
და ტყის ნაკვეთების შეძენა. სპეციფიკური წესები ვრცელდება ზოგიერთ სხვა კატეგორიის 
უძრავ ქონებაზე. უცხო ქვეყნის პირებს შეუძლიათ უძრავი ქონების შეძენა სლოვაკეთის 
იურიდიული პირის დაფუძნების ან ერთობლივ საწარმოში მონაწილეობის გზით. უცხო ქვეყნის 
პირების მიერ მიწის შეძენა საჭიროებს ავტორიზაციას (მე-3 და მე-4 რეჟიმებისთვის). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სექტორული დათქმები 

A. სოფლის მეურნეობა, ნადირობა, მეტყევეობა და ტყის ჭრა  

FR: ავტორიზაცია საჭიროა ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნების კომპანიების მიერ სასოფლო-
სამეურნეო საწარმოების დაფუძნებისთვის და ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნების მეწარმეების 
მიერ ვენახების შეძენისთვის.  

AT, HU, MT, RO: ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები 
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არ არის აღებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაზე.  

CY: ინვესტორების მონაწილეობა დაშვებულია მხოლოდ 49%-ის ფარგლებში. 

IE: საქართველოს რეზიდენტის დაფუძნება ფქვილის წარმოების სფეროში მოითხოვს 
ავტორიზაციას. 

BG: ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის 
აღებული ტყის ჭრასთან დაკავშირებულ საქმიანობაზე.  

B: მეთევზეობა და აკვაკულტურა 

EU: წევრი ქვეყნების სუვერენიტეტის ქვეშ მყოფ ან იურისდიქციაში მოქცეულ საზღვაო წყლებში 
მდებარე ბიოლოგიურ და თევზის რესურსებზე ხელმისაწვდომობა შეიძლება დაშვებულ იქნას 
მხოლოდ ევროკავშირის დროშის ქვეშ მცურავი გემებისთვის, თუ სხვაგვარად არ არის 
დარეგულირებული. 
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SE: გემი მიიჩნევა შვედეთის გემად და შეუძლია შვედეთის დროშის ქვეშ ცურვა, თუ მისი 
ნახევარზე მეტი შვედეთის მოქალაქეების ან იურიდიული პირების საკუთრებაშია. მთავრობამ 
შეიძლება დართოს ნება უცხოურ გემებს, იცურონ შვედეთის დროშის ქვეშ, თუ მათი საქმიანობა 
შვედეთის კონტროლის ქვეშაა ან მფლობელი შვედეთის მუდმივი რეზიდენტია. გემები, 
რომელთა 50% ეკუთვნის EEA-ს მოქალაქეებს ან იმ კომპანიებს, რომელთაც გააჩნიათ 
იურიდიული მისამართი, ცენტრალური ადმინისტრაცია ან ფაქტობრივი საქმიანობის ადგილი 
EEA-ში და რომელთა საქმიანობა იმართება შვედეთიდან, ასევე შეიძლება დარეგისტრირდეს 
შვედეთის რეესტრში. თევზჭერის პროფესიული ლიცენზია, რომელიც აუცილებელია 
პროფესიული თევზჭერისთვის, გაიცემა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თევზჭერას აქვს კავშირი 
შვედეთის თევზჭერის ინდუსტრიასთან. კავშირი შეიძლება არსებობდეს იმ შემთხვევაში, თუ 
მაგალითად, კალენდარული წლის განმავლობაში დაჭერილი თევზის მთლიანი მოცულობის 
ნახევარი (ღირებულებით მაჩვენებლებში) ჩამოიტვირთება შვედეთში, თევზჭერის მიზნით 
გემების გასვლების ნახევარი ხორციელდება შვედეთის პორტებიდან ან ფლოტის მეთევზეთა 
ნახევარს გააჩნია მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი შვედეთში. ხუთ მეტრზე დიდი 
გემებისთვის, პროფესიული თევზჭერის ლიცენზიასთან ერთად აუცილებელია გემის 
ნებართვის არსებობა. ნებართვა გაიცემა იმ შემთხვევაში, თუ სხვა პირობებთან ერთად, გემი 
დარეგისტრირებულია ეროვნულ რეესტრში და მას გააჩნია რეალური ეკონომიკური კავშირი 
შვედეთთან. 

UK: ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის 
აღებული გაერთიანებული სამეფოს დროშის ქვეშ მცურავი გემების შეძენაზე, გარდა იმ 
შემთხვევისა, როდესაც ინვესტიციის 75% მაინც ეკუთვნის ბრიტანეთის მოქალაქეებს და/ან იმ 
კომპანიებს, რომელთა არანაკლებ 75%-ს ფლობენ ბრიტანეთის მოქალაქეები, რომლებიც ყველა 
შემთხვევაში არიან გაერთიანებული სამეფოს რეზიდენტები და აქვთ მუდმივი საცხოვრებელი 
გაერთიანებულ სამეფოში. გემები უნდა იმართებოდეს და კონტროლდებოდეს გაერთიანებული 
სამეფოდან.  

C: სამთომოპოვებითი მრეწველობა 

EU: ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის 
აღებული იურიდიულ პირებზე, რომლებიც კონტროლდებიან1 ევროკავშირის არაწევრი იმ 
ქვეყნის ფიზიკური ან იურიდიული პირების მიერ, რომელზეც მოდის ევროკავშირის ნავთობისა 
და ბუნებრივი აირის იმპორტის 5%-ზე მეტი. ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის 
რეჟიმის ვალდებულებები არ არის აღებული ფილიალების პირდაპირ დაფუძნებაზე 
(სავალდებულოა მეწარმე სუბიექტის რეგისტრაცია).  

 

 

 

 

D: გადამამუშავებელი მრეწველობა 

EU: ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის 

1 იურიდიული პირი კონტროლდება სხვა ფიზიკური ან იურიდიული პირის (პირების) მიერ, 
თუ ამ უკანასკნელს აქვს უფლებამოსილება, დანიშნოს მისი დირექტორების უმრავლესობა ან 
სხვაგვარად სამართლებრივად მართოს მისი საქმიანობა. უფრო კონკრეტულად, იურიდიული 
პირის კაპიტალის 50%-ზე მეტის ფლობა განიხილება როგორც მისი კონტროლი. 
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აღებული იურიდიულ პირებზე, რომლებიც კონტროლდებიან1 ევროკავშირის იმ არაწევრი 
ქვეყნის ფიზიკური ან იურიდიული პირების მიერ, რომელზეც მოდის ევროკავშირის ნავთობისა 
და ბუნებრივი აირის იმპორტის 5%-ზე მეტი. ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის 
რეჟიმის ვალდებულებები არ არის აღებული ფილიალების პირდაპირ დაფუძნებაზე 
(სავალდებულოა მეწარმე სუბიექტის რეგისტრაცია). 

HR: რეზიდენტობის მოთხოვნა გამომცემლობის, ბეჭდვისა და ჩანაწერების  ტირაჟირებისთვის.  

IT: გამომცემლობისა და ბეჭდვის კომპანიის მფლობელები და აგრეთვე გამომცემლები უნდა 
იყვნენ წევრი ქვეყნის მოქალაქეები. კომპანიებს უნდა გააჩნდეთ სათაო ოფისები წევრ ქვეყანაში. 

SE: პერიოდული გამოცემების (რომლებიც იბეჭდება და გამოიცემა შვედეთში)  მფლობელები, 
რომლებიც წარმოადგენენ ფიზიკურ პირებს, უნდა იყვნენ შვედეთის რეზიდენტები ან EEA-ს 
მოქალაქეები. ამ პერიოდული გამოცემების მფლობელები, რომლებიც წარმოადგენენ 
იურიდიულ პირებს, უნდა იყვნენ დაფუძნებულნი EEA-ში. პერიოდულ გამოცემებს, რომელიც 
იბეჭდება და გამოიცემა შვედეთში და აგრეთვე ტექნიკურ ჩანაწერებს, უნდა ჰყავდეს 
პასუხისმგებელი რედაქტორი, რომელსაც უნდა გააჩნდეს მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი 
შვედეთში.  

საკუთარი ანგარიშით ელექტროენერგიის, ბუნებრივი აირის, ორთქლისა და ცხელი წყლის 
წარმოება, გადაცემა და დისტრიბუცია2 (ბირთვული ენერგიის გამოყენებით გენერირებული 
ელექტროენერგიის გამოკლებით ) 

EU:  ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის 
აღებული საკუთარი ანგარიშით ელექტროენერგიის წარმოებაზე, გადაცემასა და 
დისტრიბუციაზე, აგრეთვე ბუნებრივი აირის წარმოებასა და აირისებრი საწვავის 
დისტრიბუციაზე.  

 

1 იურიდიული პირი კონტროლდება სხვა ფიზიკური ან იურიდიული პირის (პირების) მიერ, 
თუ ამ უკანასკნელს აქვს უფლებამოსილება, დანიშნოს მისი დირექტორების უმრავლესობა ან 
სამართლებრივად სხვაგვარად მართოს მისი საქმიანობა. უფრო კონკრეტულად, იურიდიული 
პირის კაპიტალის 50 პროცენტზე მეტის ფლობა განიხილება როგორც კონტროლი. 
2 გამოიყენება ჰორიზონტალური შეზღუდვა კომუნალურ მომსახურებაზე. 
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ორთქლისა და ცხელი წყლის წარმოების, გადაცემისა და დისტრიბუციისათვის  

EU: ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის 
აღებული იურიდიულ პირებზე, რომლებიც კონტროლდებიან1 ევროკავშირის იმ არაწევრი 
ქვეყნის ფიზიკური ან იურიდიული პირების მიერ, რომელზეც მოდის ევროკავშირის ნავთობისა 
და ბუნებრივი აირის იმპორტის 5%-ზე მეტი. ვალდებულება არ არის აღებული ფილიალების 
პირდაპირ დაფუძნებაზე  (სავალდებულოა მეწარმე სუბიექტის რეგისტრაცია). 

FI: ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის 
აღებული ორთქლის და ცხელი წყლის წარმოებაზე, გადაცემასა და დისტრიბუციაზე. 

1. ბიზნეს მომსახურება 

პროფესიული მომსახურება 

EU: ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის 
აღებული იურიდიული საკონსულტაციო და იურიდიულ დოკუმენტაციასა და 
სერტიფიცირებასთან დაკავშირებულ მომსახურებაზე, რომელიც ხორციელდება საჯარო 
ფუნქციების მქონე იურისტების მიერ, როგორიცაა ნოტარიუსები, მანდატურები (“huissiers de 
justice”) ან საჯარო უწყებებისა და სასამართლოს თანამშრომლები (officiers publics et ministériels). 
ვალდებულებები არ არის აღებული, აგრეთვე,  სასამართლო აღმასრულებლებზე 
(მანდატურებზე), რომლებიც დანიშნულია მთავრობის ოფიციალური აქტის შესაბამისად. 

EU: პროფესიული ასოციაციის სრული წევრობა სავალდებულოა ადგილობრივ (ევროკავშირის 
და მისი წევრი ქვეყნების) კანონმდებლობაზე მუშაობისთვის. წევრობა წარმოადგენს 
მოქალაქეობის და/ან რეზიდენტობის მოთხოვნის საგანს. 

 

1 იურიდიული პირი კონტროლდება სხვა ფიზიკური ან იურიდიული პირის (პირების) მიერ, 
თუ ამ უკანასკნელს აქვს უფლებამოსილება, დანიშნოს მისი დირექტორების უმრავლესობა ან 
სამართლებრივად სხვაგვარად მართოს მისი საქმიანობა. უფრო კონკრეტულად, იურიდიული 
პირის კაპიტალის 50 პროცენტზე მეტის ფლობა განიხილება როგორც მისი კონტროლი. 
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AT: იურიდიულ მომსახურებასთან დაკავშირებით, უცხო ქვეყნის იურისტების (რომლებიც 
სრულად უნდა იყვნენ კვალიფიცირებულები საკუთარ ქვეყანაში) წილობრივი მონაწილეობა და 
წილები იურიდიული ფირმის საოპერაციო შედეგებში არ უნდა აღემატებოდეს 25%-ს. მათ არ 
შეუძლიათ გადამწყვეტი გავლენის მოხდენა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. უცხო 
ქვეყნის უმნიშვნელო ხმის უფლების მქონე ინვესტორებისთვის და მათი პერსონალისთვის, 
იურიდიული მომსახურების გაწევა დასაშვებია მხოლოდ საჯარო საერთაშორისო სამართალთან 
და იმ იურისდიქციის სამართალთან მიმართებაში, სადაც მათ იურისტებად მუშაობის უფლება 
აქვთ. ადგილობრივ (ევროკავშირის და მისი წევრი ქვეყნის) სამართალთან დაკავშირებული 
იურიდიული მომსახურების გაწევა, მათ შორის სასამართლოში წარმომადგენლობა მოითხოვს 
პროფესიული ასოციაციის სრულ წევრობას, რომელიც თავის მხრივ მოქალაქეობის მოთხოვნის 
საგანს წარმოადგენს.  

ბუღალტრულ აღრიცხვასთან, აუდიტორულ საქმიანობასთან და საგადასახადო 
საკონსულტაციო მომსახურებასთან დაკავშირებით, უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის 
შესაბამისად მოქმედი პირების წილობრივი მონაწილეობა და ხმის უფლება არ უნდა 
აღემატებოდეს 25%-ს. 

ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის აღებული 
სამედიცინო (გარდა სტომატოლოგიური და ფსიქოლოგების და ფსიქოთერაპევტების 
მომსახურების) და ვეტერინარულ მომსახურებაზე. 

BG: იურიდიულ მომსახურებასთან დაკავშირებით, სამართლებრივი ფორმის ზოგიერთი ტიპი 
(“advokatsko sadrujue” და “advokatsko drujestvo”) შეიძლება გამოიყენებოდეს მხოლოდ 
ბულგარეთის რესპუბლიკის პროფესიული ორგანიზაციის სრული წევრი იურისტების მიერ. 
საშუამავლო მომსახურებისთვის სავალდებულოა მუდმივი რეზიდენტობა. საგადასახადო 
მომსახურებასთან მიმართებაში სავალდებულოა ევროკავშირის მოქალაქეობის ფლობა. 
არქიტექტურულ მომსახურებასთან, ურბანული დაგეგმარებისა და სივრცით არქიტექტურულ 
მომსახურებასთან, საინჟინრო და ინტეგრირებულ საინჟინრო მომსახურებასთან მიმართებაში, იმ 
უცხოელ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს, რომლებიც არიან აღიარებული ლიცენზირებული 
დიზაინერები მათი ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად, შეუძლიათ დამოუკიდებლად 
გამოიკვლიონ და დააპროექტონ სამუშაოები ბულგარეთში, მხოლოდ კონკურსის მოგებისა და 
საჯარო შესყიდვების აქტის მიხედვით განსაზღვრული პირობების და პროცედურების 
შესაბამისად კონტრაქტორებად არჩევის შემდეგ. ეროვნული და რეგიონული მნიშვნელობის 
პროექტების შემთხვევაში, ქართველმა მეწარმეებმა საქმიანობა უნდა აწარმოონ ადგილობრივ 
მეწარმეებთან პარტნიორობის შექმნის გზით ან როგორც ადგილობრივი მეწარმეების 
ქვეკონტრაქტორებმა. მოქალაქეობის ფლობა სავალდებულოა ურბანული დაგეგმარების და 
სივრცითი არქიტექტურული მომსახურების შემთხვევაში. ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი 
ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის აღებული მეანების მომსახურებაზე და 
ექთნების, ფიზიოთერაპევტების და უმცროსი სამედიცინო პერსონალის მომსახურებაზე. 
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DK: უცხო ქვეყნის აუდიტორებს უფლება აქვთ ჩამოაყალიბონ პარტნიორობა დანიის 
სახელმწიფოს ავტორიზებულ ბუღალტრებთან დანიის ბიზნეს ორგანოს ნებართვის მიღების 
შემდეგ. 

FI: ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის 
აღებული სახელმწიფოს და კერძო სექტორის მიერ დაფინანსებულ ჯანმრთელობის დაცვასა და 
სოციალურ მომსახურებაზე (ანუ სამედიცინო, მათ შორის ფსიქოლოგების და 
სტომატოლოგიური მომსახურება; მეანების, ფიზიოთერაპევტების და უმცროსი სამედიცინო 
პერსონალის მომსახურება). 

FI: აუდიტორული მომსახურების შემთხვევაში, რეზიდენტობის მოთხოვნა მოქმედებს ფინური 
შეზღუდული პასუხისმგებლობის კომპანიის არანაკლებ ერთი აუდიტორის მიმართ.  

FR: იურიდიულ მომსახურებასთან დაკავშირებით, სამართლებრივი ფორმის ზოგიერთი ტიპი 
("association d'avocats" და "société en participation d'avocat")  დაშვებულია მხოლოდ საფრანგეთის 
პროფესიული ასოციაციის სრული წევრობის მქონე იურისტებისთვის. არქიტექტურულ 
მომსახურებასთან, სამედიცინო (მათ შორის ფსიქოლოგების) მომსახურებასთან და 
სტომატოლოგიურ მომსახურებასთან, აგრეთვე მეანების და ექთნების, ფიზიოთერაპევტების და 
უმცროსი სამედიცინო პერსონალის მომსახურებასთან მიმართებით, უცხო ქვეყნის მეწარმეების 
დაფუძნებას შეიძლება ჰქონდეს მხოლოდ შემდეგი სამართლებრივი ფორმა - "société d'exercice 
liberal" (sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée ou sociétés en commandite par actions) და 
"société civile professionnelle". ვეტერინარულ მომსახურებასთან მიმართებით მოქმედებს 
მოქალაქეობის მოთხოვნა და ნაცვალგების პრინციპი.  

EL: ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის 
აღებული კბილის ტექნიკოსების მომსახურებაზე. სავალდებულო აუდიტორული მომსახურების 
და ვეტერინარული მომსახურების გაწევისათვის აუცილებელია ევროკავშირის მოქალაქეობა. 

ES: ევროკავშირის მოქალაქეობა აუცილებელია სავალდებულო აუდიტორული საქმიანობის 
განხორციელებისათვის და ინდუსტრიული ქონების ადვოკატებისთვის. 
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HR: ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ადგილობრივ, უცხო ქვეყნის და საერთაშორისო 
კანონმდებლობაზე კონსულტაციების გაწევისა. სასამართლოს წინაშე მხარეების 
წარმომადგენლობა შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ ხორვატიის ადვოკატთა საბჭოს 
წევრობის შემთხვევაში (ხორვატიული წოდება “odvjetnici”). ადვოკატთა საბჭოს წევრობისათვის 
აუცილებელია მოქალაქეობა. საერთაშორისო საქმისწარმოებაში, მხარეები შეიძლება 
არბიტრაჟებში წარმოდგენილ იყვნენ იმ იურისტების მიერ, რომლებიც სხვა ქვეყნების 
ადვოკატთა ასოციაციის წევრები არიან.  

აუდიტორული მომსახურების გაწევისთვის აუცილებელია ლიცენზიის ფლობა. ფიზიკურ და 
იურიდიულ პირებს შეუძლიათ არქიტექტურული და საინჟინრო მომსახურების გაწევა 
ხორვატიის არქიტექტორთა პალატის და ხორვატიის ინჟინერთა პალატის თანხმობის მიღების 
შემდეგ.  

HU: დაფუძნებამ უნდა მიიღოს პარტნიორობის ფორმა უნგრეთის ადვოკატთან (ügyvéd) ან 
ადვოკატის ოფისთან (ügyvédi iroda) ან წარმომადგენლობასთან. EEA-ს არაწევრი ქვეყნის 
მოქალაქე ვალდებულია ფლობდეს რეზიდენტობას ვეტერინარული მომსახურების 
გაწევისთვის. 

LV: სასამართლოს მიერ დანიშნული აუდიტორების კომერციულ კომპანიაში, აქციების 50%-ზე 
მეტი უნდა ეკუთვნოდეს ევროკავშირის ან EEA-ს სასამართლოს მიერ დანიშნულ აუდიტორებს 
ან ამ აუდიტორების კომერციულ კომპანიას. 

LT: აუდიტორულ მომსახურებასთან დაკავშირებით, აუდიტორული კომპანიის აქციების 
არანაკლებ ¾ უნდა ეკუთვნოდეს ევროკავშირის ან EEA-ს აუდიტორებს ან აუდიტორულ 
კომპანიებს. 

PL: მაშინ, როცა სხვა ტიპის სამართლებრივი ფორმების სახით დაფუძნება დასაშვებია 
ევროკავშირის იურისტებისთვის, უცხოელ იურისტებს შეუძლიათ დაფუძნება მხოლოდ 
რეგისტრირებული ან შეზღუდული პარტნიორობის ფორმით. ვეტერინარული მომსახურების 
გაწევისთვის სავალდებულოა ევროკავშირის მოქალაქეობა. 

SK: არქიტექტურული, საინჟინრო და ვეტერინარული მომსახურების გაწევისთვის 
სავალდებულოა რეზიდენტობის ფლობა. 
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SE: იურიდიული მომსახურების შემთხვევაში, ადვოკატთა ასოციაციის წევრობა,  რომელიც 
სავალდებულოა მხოლოდ შვედეთის „advokat”-ის წოდებით სარგებლობისათვის საჭიროებს 
რეზიდენტობას. რეზიდენტობა აუცილებელია  ლიკვიდატორებისთვის. კომპეტენტურმა 
ორგანომ შეიძლება დაუშვას გამონაკლისი ამ მოთხოვნიდან. არსებობს EEA-ს მოთხოვნები, 
რომელიც დაკავშირებულია ეკონომიკური გეგმის მასერტიფიცირებელი პირის დანიშვნასთან. 
EEA-ს რეზიდენტობა აუცილებელია აუდიტორული მომსახურების გაწევისთვის. 

კვლევისა და განვითარების მომსახურება 

EU: საჯაროდ დაფინანსებული კვლევისა და განვითარების მომსახურებისთვის, ექსკლუზიური 
უფლება და/ან ავტორიზაცია შეიძლება მიენიჭოს მხოლოდ ევროკავშირის მოქალაქეს და 
ევროკავშირის იურიდიულ პირს, რომელსაც გააჩნია სათაო ოფისი ევროკავშირში. 

გაქირავება/ლიზინგი ოპერატორის გარეშე 

A. გემებთან დაკავშირებით:  

LT: გემები უნდა ეკუთვნოდეს ლიტვის ფიზიკურ პირს ან ლიტვაში დაფუძნებულ კომპანიას. 

SE: გემებთან მიმართებით, ქართული საკუთრების ინტერესების არსებობის შემთხვევაში, 
შვედეთის დროშის ქვეშ ცურვის მიზნით აუცილებელია საქმიანობაზე შვედეთის 
დომინირებული გავლენის დადასტურება. 

B: თვითმფრინავთან დაკავშირებით:  

EU: თვითმფრინავების გაქირავებასა და ლიზინგთან მიმართებით, თვითმფრინავი უნდა 
ეკუთვნოდეს ან იმ ფიზიკურ პირს, რომელიც აკმაყოფილებს მოქალაქეობის სპეციფიკურ 
მოთხოვნებს ან იურიდიულ პირს, რომელიც აკმაყოფილებს სპეციფიკურ მოთხოვნებს 
კაპიტალის საკუთრებასა და კონტროლთან მიმართებაში (მათ შორის დირექტორთა 
მოქალაქეობას), თუმცა მოკლევადიანი ლიზინგის კონტრაქტის შემთხვევაში, შესაძლებელია 
გამონაკლისის დაშვება. 
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სხვა ბიზნეს მომსახურება 

EU, გარდა HU და SE: ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის 
ვალდებულებები არ არის აღებული შიდა დამხმარე პერსონალის, სხვა კომერციული და 
ინდუსტრიული მუშაკების, ძიძების და სხვა პერსონალის მომსახურების მიწოდებაზე. 
სავალდებულოა რეზიდენტობა და კომერციული წარმომადგენლობა და შესაძლებელია 
მოქალაქეობის მოთხოვნის დაწესება.  

EU გარდა BE, DK, EL, ES, FR, HU, IE, IT, LU, NL, SE და UK: პერსონალის დასაქმება და 
მომსახურების მიწოდება წარმოადგენს მოქალაქეობისა და რეზიდენტობის მოთხოვნის საგანს. 

EU გარდა AT და SE: ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის 
ვალდებულებები არ არის აღებული საგამოძიებო მომსახურებაზე. სავალდებულოა 
რეზიდენტობა და კომერციული წარმომადგენლობა და შესაძლებელია მოქალაქეობის 
მოთხოვნის დაწესება. 

AT: პერსონალის დასაქმებასთან და შრომითი ლიზინგის სააგენტოებთან მიმართებაში, 
ავტორიზაცია შეიძლება მიენიჭოს მხოლოდ იმ იურიდიულ პირებს, რომელთაც გააჩნიათ 
სათაო ოფისი EEA-ში და რომელთა მმართველი საბჭოს წევრები ან მმართველი 
პარტნიორები/აქციონერები (რომლებიც უფლებამოსილნი არიან წარმოადგინონ იურიდიული 
პირი) არიან EEA-ს მოქალაქეები და გააჩნიათ მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი EEA-ში.  

BE: კომპანიამ, რომელსაც აქვს სათაო ოფისი EEA-ს ფარგლებს გარეთ, უნდა დაადასტუროს, რომ 
ის ეწევა პერსონალის დასაქმების მომსახურებას წარმოშობის ქვეყანაში. უსაფრთხოების 
მომსახურების შემთხვევაში მმართველები უნდა ფლობდნენ ევროკავშირის მოქალაქეობას და 
რეზიდენტობას.  
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BG: მოქალაქეობა სავალდებულოა აეროფოტოგრაფიის, გეოდეზიის, საკადასტრო კვლევისა და 
კარტოგრაფიის სფეროში მოღვაწეობისათვის. ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი 
ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის აღებული პერსონალის დასაქმებასა და 
მომსახურების მიწოდებაზე, დასაქმების მომსახურებაზე, დამხმარე საოფისე პერსონალის 
მომსახურების მიწოდებაზე, საგამოძიებო მომსახურებაზე, უსაფრთხოების მომსახურებაზე, 
ტექნიკური ტესტირების და ანალიზის მომსახურებაზე, ნავთობისა და გაზის სფეროში 
კონტრაქტის საფუძველზე მოწყობილობების შეკეთების და დემონტაჟის მომსახურებაზე. 
ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის აღებული 
ოფიციალურ წერილობით თარგმნასა და ზეპირ თარგმნაზე - თარჯიმნობაზე. 

DE: მოქალაქეობის მოთხოვნა სასამართლოს ლიცენზირებული თარჯიმნებისთვის.  

DK: უსაფრთხოების მომსახურებასთან მიმართებით, საბჭოს წევრების უმრავლესობის და 
მმართველებისთვის სავალდებულოა რეზიდენტობის და მოქალაქეობის ფლობა. ეროვნული 
რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის აღებული 
აეროპორტის დაცვის მომსახურებაზე.  

EE: ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის 
აღებული უსაფრთხოების მომსახურებაზე. სავალდებულოა ევროკავშირის მოქალაქეობა  
სასამართლოს ლიცენზირებული თარჯიმნებისთვის. 

FI: სავალდებულოა EEA-ს რეზიდენტობა ლიცენზირებული თარჯიმნებისათვის. 

FR: ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის 
აღებული პერსონალის დასაქმების მომსახურების სფეროში უფლებების მინიჭებაზე. 

FR: სავალდებულოა სპეციფიკური ავტორიზაცია უცხოელი მეწარმეებისათვის სამეცნიერო და 
ტექნიკური კონსულტაციების მომსახურების სფეროში კვლევა-ძიებისა და დაზვერვის 
მომსახურებისთვის. 

HR: ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის 
აღებული პერსონალის დასაქმების, საგამოძიებო და უსაფრთხოების მომსახურებაზე. 
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IT: იტალიის ან ევროკავშირის მოქალაქეობა და რეზიდენტობა სავალდებულოა დაცვის 
სამსახურის მომსახურების მიწოდებისთვის საჭირო ავტორიზაციის მისაღებად. საგამომცემლო 
და ბეჭდური კომპანიების მფლობელები და გამომცემლები უნდა იყვნენ წევრი ქვეყნის 
მოქალაქეები. კომპანიებს უნდა გააჩნდეთ სათაო ოფისი წევრ ქვეყანაში. ეროვნული რეჟიმისა 
და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის აღებული გადახდების 
შემგროვებელი სააგენტოსა და საკრედიტო ანგარიშების მომსახურებაზე.  

LV: საგამოძოებო მომსახურებასთან დაკავშირებითლიცენზიის მიღება შეუძლიათ მხოლოდ იმ 
დეტექტიურ კომპანიებს, რომელთა ხელმძღვანელობა და ნებისმიერი პირი, რომელსაც გააჩნია 
ადმინისტრაციული პოზიცია, არის ევროკავშირის ან EEA-ს მოქალაქე. უსაფრთხოების 
მომსახურებასთან დაკავშირებით ლიცენზიის მისაღებად აუცილებელია, რომ კაპიტალის 
ნახევარი მაინც ეკუთვნოდეს ევროკავშირის ან EEA-ს ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს.  

LT: უსაფრთხოების მომსახურების გაწევა შეუძლიათ მხოლოდ EEA-ს ან ნატოს წევრი ქვეყნის 
მოქალაქეებს. 

PL: საგამოძიებო მომსახურებასთან დაკავშირებით პროფესიული ლიცენზიის მიღება შეუძლია 
მხოლოდ პოლონეთის ან სხვა წევრი ქვეყნის, EEA-ს ან შვეიცარიის მოქალაქეს. უსაფრთხოების 
მომსახურებასთან დაკავშირებით პროფესიული ლიცენზიის მიღება შეუძლია მხოლოდ 
პოლონეთის ან სხვა წევრი ქვეყნის, EEA-ს ან შვეიცარიის მოქალაქეს. სასამართლოს 
ლიცენზირებული თარჯიმნებისთვის სავალდებულოა ევროკავშირის მოქალაქეობის ფლობა. 
პოლონეთის მოქალაქეობის ფლობა სავალდებულო პირობაა აეროფოტოგრაფიის მომსახურების 
გაწევისთვის და გაზეთებისა და ჟურნალების მთავარი რედაქტორებისთვის. 

PT: ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ 
ვრცელდება საგამოძიებო მომსახურებაზე. ევროკავშირის მოქალაქეობის მოთხოვნა 
მეწარმეებისათვის გადახდების შემგროვებელი სააგენტოს და საკრედიტო ანგარიშების 
მომსახურების მიწოდებისთვის. მოქალაქეობის მოთხოვნა უსაფრთხოების მომსახურების 
სპეციალიზირებული პერსონალისთვის. 

SE: რეზიდენტობა სავალდებულოა გამომცემლისათვის და საგამომცემლო და ბეჭდური 
კომპანიის მფლობელისთვის. მხოლოდ სამის ჯგუფის ხალხს (Sami people) აქვთ უფლება 
დაკავდნენ ჩრდილოეთის ირმების მოშენებით.  
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SK: საგამოძიებო და უსაფრთხოების მომსახურებასთან დაკავშირებით ლიცენზიის მინიჭება 
ხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ არ არსებობს რისკი და თუ ყველა მმართველი არის 
ევროკავშირის, EEA-ს ან შვეიცარიის მოქალაქე. 

4. სადისტრიბუციო მომსახურება 

EU: ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის 
აღებული სამხედრო, საომარი და ასაფეთქებელი მასალების დისტრიბუციაზე. 

EU: აფთიაქისა და თამბაქოს მაღაზიის საქმიანობისთვის ზოგიერთ ქვეყანაში აუცილებელია 
მოქალაქეობა და რეზიდენტობა.  

FR: ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის 
აღებული თამბაქოს საცალო გაყიდვის სფეროში ექსკლუზიური უფლებების მინიჭებაზე. 

FI: ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის 
აღებული ალკოჰოლისა და მედიკამენტების დისტრიბუციაზე. 

AT: ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის 
აღებული მედიკამენტების დისტრიბუციაზე. 

BG: ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის 
აღებული ალკოჰოლური სასმელების, ქიმიური ნაწარმის, თამბაქოსა და თამბაქოს ნაწარმის, 
მედიკამენტების, სამედიცინო და ორთოპედიული ნაწარმის, იარაღის, საბრძოლო მასალისა და 
სამხედრო აღჭურვილობის, ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების, გაზის, ძვირფასი ლითონების 
და ძვირფასი ქვების დისტრიბუციაზე.  
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DE: საზოგადოებისათვის მედიკამენტების და სპეციფიკური სამედიცინო პროდუქციის საცალო 
გაყიდვა ნებადართულია მხოლოდ ფიზიკური პირებისთვის. საზოგადოებისთვის 
მედიკამენტების და სპეციფიკური სამედიცინო პროდუქციის საცალო გაყიდვის მიზნით 
აფთიაქის გახსნისთვის ან ფარმაცევტად მუშაობისათვის ლიცენზიის მისაღებად საჭიროა 
რეზიდენტობის ფლობა. სხვა ქვეყნის მოქალაქეებს ან პირებს, ვისაც არ ჩაუბარებია გერმანიის 
ფარმაცევტების გამოცდა, შეუძლია ლიცენზიის მიღება, მხოლოდ წინა 3 წლის განმავლობაში 
მოქმედი აფთიაქის საკუთრებაში მიღებისთვის. 

HR: ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის 
აღებული თამბაქოს ნაწარმის დისტრიბუციაზე. 

6. გარემოს დაცვითი მომსახურება 

EU: ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის 
აღებული შინამეურნეობებისთვის, ინდუსტრიული, კომერციული და სხვა 
მომხმარებლებისთვის წყლის შეგროვების, გაწმენდისა და დისტრიბუციის მომსახურებაზე, მათ 
შორის სასმელი წყლის მიწოდებაზე და წყლის მენეჯმენტზე.  

7. ფინანსური მომსახურება1 

EU: მხოლოდ იმ კომპანიებს, რომელთა იურიდიული მისამართი  ევროკავშირშია, შეუძლიათ 
შეასრულონ საინვესტიციო ფონდების აქტივების დეპოზიტარის  ფუნქცია. სატრასტო და 
საინვესტიციო კომპანიების მართვისთვის სავალდებულოა სპეციალიზებული 
მმართველობითი კომპანიის დაფუძნება, რომლის სათაო ოფისი და იურიდიული მისამართი 
ევროკავშირის ერთსა და იმავე წევრ ქვეყანაშია. 

AT:  უცხო ქვეყნის დამზღვევის ფილიალს შეიძლება უარი ეთქვას ლიცენზიის მიღებაზე, თუ 
უცხო ქვეყნის დამზღვევს არ გააჩნია დაფუძნების იურიდიული ფორმა, რომელიც 
ეკვივალენტია ან შეესაბამება სააქციო საზოგადოებას ან ერთობლივ სადაზღვევო ასოციაციას. 
ფილიალის მმართველობაში უნდა შედიოდეს ავსტრიის რეზიდენტი ორი ფიზიკური პირი.  

 

1 მოქმედებს ჰორიზონტალური შეზღუდვა, რომელიც გამოიხატება ფილიალებისა და შვილობილი 
კომპანიებისთვის განსხვავებული რეჟიმის შეთავაზებაში. უცხო ქვეყნების ფილიალებმა შეიძლება მიიღონ 
ავტორიზაცია წევრი ქვეყნების ტერიტორიაზე ოპერირებისთვის მხოლოდ ამ წევრი ქვეყნების შესაბამისი 
კანონმდებლობით განსაზღვრული პირობებით და შესაბამისად უნდა დააკმაყოფილონ მთელი რიგი 
სპეციფიკური გონივრული მოთხოვნები.  
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BG: საპენსიო დაზღვევის განხორციელება შესაძლებელია რეგისტრირებულ საპენსიო 
სადაზღვევო კომპანიებთან თანამშრომლობით.ბულგარეთის მუდმივი რეზიდენტობა 
სავალდებულოა მმართველი საბჭოს თავმჯდომარისა და დირექტორთა საბჭოს 
თავმჯდომარისთვის. გარკვეული სახეობის დაზღვევის განხორციელებისთვის ფილიალის ან 
სააგენტოს დაფუძნებამდე, უცხო ქვეყნის დამზღვევს უნდა გააჩნდეს ავტორიზაცია მის 
ქვეყანაში იგივე სახეობის დაზღვევის განხორციელებისთვის. 

CY: მხოლოდ კვიპროსის საფონდო ბირჟის წევრებს (ბროკერებს) შეუძლიათ აწარმოონ ფასიან 
ქაღალდებთან დაკავშირებული საშუამავლო საქმიანობა კვიპროსში. საბროკერო კომპანიას 
მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეუძლია დარეგისტრირდეს კვიპროსის საფონდო ბირჟის წევრად, 
თუ ის დაფუძნებული და რეგისტრირებულია „კომპანიების შესახებ“ კვიპროსის კანონის 
შესაბამისად (ფილიალები გათვალისწინებული არ არის). 

EL:  დაფუძნების უფლება არ ვრცელდება წარმომადგენლობით ოფისებზე ან სადაზღვევო 
კომპანიების სხვა მუდმივ წარმომადგენლობაზე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს ოფისები 
შექმნილია სააგენტოების, ფილიალების ან სათაო ოფისების სახით.  

ES: გარკვეული სახეობის დაზღვევის განხორციელებისათვის ფილიალის ან სააგენტოს 
შექმნამდე, უცხო ქვეყნის დამზღვევს უნდა გააჩნდეს ავტორიზაცია საკუთარ ქვეყანაში იგივე 
სახეობის დაზღვევის განხორციელებისათვის. 

HU: უცხო ქვეყნის ინსტიტუტების ფილიალებს არ აქვთ უფლება განახორციელონ კერძო 
საპენსიო ფონდებისთვის აქტივების მართვის მომსახურების მიწოდება ან ვენჩურული 
კაპიტალის საინვესტიციო ფონდების მართვა. საფინანსო ინსტიტუტის საბჭოში უნდა 
შედიოდეს მინიმუმ ორი წევრი მაინც, რომლებიც არიან უნგრეთის მოქალაქეები, მისი 
რეზიდენტები გაცვლითი კურსის შესაბამისი რეგულაციების განმარტების შესაბამისად და 
ცხოვრობდნენ უნგრეთში მუდმივად სულ მცირე ერთი წლის განმავლობაში.  
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IE: იმ შემთხვევაში, თუ კოლექტიური საინვესტიციო სქემა მოქმედებს საპაიო ტრასტისა და 
ცვალებადი კაპიტალის მქონე კომპანიის სახით (გარდა მიმოქცევად ფასიან ქაღალდებში 
კოლექტიური საინვესტიციო სქემებისა, UCITS), მინდობილი მესაკუთრე/დეპოზიტარი და 
მმართველი კომპანია ვალდებულია რეგისტრირებული იყოს ირლანდიაში ან სხვა წევრ 
ქვეყანაში (ფილიალები გათვალისწინებული არ არის). საინვესტიციო კომანდიტური 
საზოგადოების შემთხვევაში, სულ მცირე ერთი სრული პარტნიორი უნდა იყოს 
დარეგისტრირებული ირლანდიაში. იმისათვის, რომ იურიდიული პირი გახდეს ირლანდიის 
საფონდო ბირჟის წევრი: 

(a) მისი საქმიანობა ნებადართული უნდა იყოს ირლანდიის ტერიტორიაზე, რაც საჭიროებს 
ირლანდიაში რეგისტრაციას ან კომანდიტური საზოგადოების შემთხვევაში სათაო 
ოფისის/იურიდიული მისამართის ირლანდიაში არსებობას ან  

(b) მისი საქმიანობა ნებადართული უნდა იყოს სხვა წევრი ქვეყნის ტერიტორიაზე.  

PT: საპენსიო ფონდების მართვის განხორციელება ნებადართულია მხოლოდ პორტუგალიაში ამ 
მიზნით რეგისტრირებული სპეციალიზებული კომპანიებისთვის და პორტუგალიაში 
დაფუძნებული და სიცოცხლის დაზღვევის განხორციელებისთვის ავტორიზებული 
სადაზღვევო კომპანიებისთვის ან სხვა წევრ ქვეყნებში საპენსიო ფონდების მართვისათვის 
ავტორიზებული სხვა კომპანიებისთვის.  

პორტუგალიაში ფილიალის დაფუძნებისთვის უცხო ქვეყნის სადაზღვევო კომპანიებს უნდა 
ჰქონდეთ არანაკლებ ხუთი წლის შესაბამისი გამოცდილება. ფილიალების პირდაპირი 
დაფუძნება არ არის დაშვებული სადაზღვევო შუამავლობისთვის, რომელიც ნებადართულია 
წევრი ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად შექმნილი კომპანიებისთვის. 

FI: სავალდებულო საპენსიო დაზღვევის განმახორციელებელი სადაზღვევო კომპანიებისთვის: 
პრომოუტერების, დირექტორთა საბჭოს წევრების და სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების 
არანაკლებ ნახევარი უნდა იყოს ევროკავშირის რეზიდენტი, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ 
კომპეტენტური ორგანოების მიერ მინიჭებულია გამონაკლისი.  
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სხვა სადაზღვევო კომპანიებისთვის (სავალდებულო საპენსიო დაზღვევის განმახორციელებელი 
სადაზღვევო კომპანიების გარდა): რეზიდენტობის მოთხოვნა დირექტორთა საბჭოს და 
სამეთვალყურეო საბჭოს არანაკლებ ერთი წევრისთვის და მმართველი დირექტორისთვის. 

ქართული სადაზღვევო კომპანიის გენერალური აგენტი უნდა იყოს ფინეთის რეზიდენტი, 
გარდა იმ შემთხვევისა, თუ კომპანიას გააჩნია სათაო ოფისი ევროკავშირში. 

უცხო ქვეყნის სადაზღვევო კომპანიათა ფილიალებს ფინეთში არ შეუძლიათ ლიცენზიის მიღება 
სავალდებულო საპენსიო დაზღვევის განხორციელებისთვის.  

საბანკო მომსახურებისთვის: რეზიდენტობის მოთხოვნა არანაკლებ ერთი დამფუძნებლისთვის, 
დირექტორთა საბჭოს და სამეთვალყურეო საბჭოს ერთი წევრისთვის, მმართველი 
დირექტორისთვის და საკრედიტო ინსტიტუტების წარმომადგენლობაზე პასუხისმგებელი 
პირისთვის. 

IT:  იმისათვის, რათა პირმა მოიპოვოს იტალიაში არსებულ დაწესებულებასთან ფასიანი 
ქაღალდების ანგარიშსწორების სისტემის მართვის უფლება, ეს პირი ვალდებულია 
დარეგისტრირდეს იტალიაში (პირს არ აქვს უფლება განახორციელოს ეს საქმიანობა ფილიალის 
მეშვეობით). იმისათვის, რომ კომპანიამ მოიპოვოს იტალიაში რეგისტრირებული იმ საწარმოს 
მართვის უფლება, რომელიც ცენტრალური დეპოზიტარის საქმიანობას ეწევა, ეს კომპანია 
ვალდებულია  დარეგისტრირდეს იტალიაში (კომპანიასარ აქვს უფლება განახორციელოს ეს 
საქმიანობა ფილიალის მეშვეობით). კოლექტიური საინვესტიციო სქემის შემთხვევაში (გარდა იმ 
შემთხვევისა, როდესაც საწარმო ახორციელებს კოლექტიურ ინვესტიციებს მიმოქცევად ფასიან 
ქაღალდებში ევროკავშირის კანონმდებლობის შესაბამისად), მინდობილი 
მესაკუთრე/დეპოზიტარი ვალდებულია დარეგისტრირდეს  იტალიაში ან სხვა წევრ ქვეყანაში 
და იმოქმედოს იტალიაში რეგისტრირებული ფილიალის მეშვეობით. მმართველი კომპანიებიც, 
რომლებლიც ახორციელებენ კოლექტიურ ინვესტიციებს მიმოქცევად ფასიან ქაღალდებში 
(UCITS) და რომლებზეც არ ვრცელდება ევროკავშირის კანონმდებლობა, ასევე უნდა 
დარეგისტრირდნენ იტალიაში  (აღნიშნული საქმიანობის განხორციელება შეუძლებელია 
ფილიალების მეშვეობით). საპენსიო ფონდების აქტივების მართვის უფლებამოსილება აქვთ 
მხოლოდ ბანკებს, სადაზღვევო კომპანიებს, საინვესტიციო კომპანიებს, მმართველ კომპანიებს, 
რომლებიც მართავენ მიმოქცევად ფასიან ქაღალდებში ინვესტიციებს ევროკავშირის 
კანონმდებლობის შესაბამისად, რომლებსაც აქვთ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში სათაო ოფისი  
და  ასევე, იტალიაში რეგისტრირებულ მიმოქცევად ფასიან ქაღალდებში ინვესტიციების 
განმახორციელებელ კომპანიებს. კარდაკარ გაყიდვის მომსახურების განხორციელებისათვის 
შუამავალი ვალდებულია  გამოიყენოს სათანადო უფლებამოსილების მქონე და იტალიის 
შესაბამის რეესტრში აღრიცხული ფინანსური მომსახურების აგენტი. საინვესტიციო 
მომსახურება არ შეიძლება განხორციელებულ იქნას უცხოური შუამავლების 
წარმომადგენლობების მიერ.   

 

 

 

 

 

LT: აქტივების მართვისათვის სავალდებულოა სპეციალიზებული მართვის კომპანიის 
რეგისტრაცია (ასეთებად არ განიხილებიან ფილიალები).  

მხოლოდ იმ ფირმებს შეუძლიათ საპენსიო ფონდების აქტივების მმართველის დეპოზიტარის 
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ფუნქციის შესრულება, რომლებსაც აქვთ იურიდიული მისამართი ან ფილიალი ლიტვაში.  

მხოლოდ იმ ბანკებს, რომელთაც გააჩნიათ იურიდიული მისამართი ან ფილიალი ლიტვაში და 
უფლება აქვთ უზრუნველყონ საინვესტიციო მომსახურება ევროკავშირის წევრ ქვეყანაში ან 
EEA-ს ქვეყანაში, შეუძლიათ საპენსიო ფონდების აქტივების დეპოზიტარის ფუნქციის 
შესრულება.  

PL: სადაზღვევო შუამავლობისთვის სავალდებულოა რეგისტრაცია (ფილიალები დაშვებული 
არ არის). 

SK: უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს შეუძლიათ სადაზღვევო კომპანიის დაფუძნება სააქციო 
საზოგადოების ფორმით ან შეუძლიათ სადაზღვევო საქმიანობის განხორციელება შვილობილი 
კომპანიების მეშვეობით, რომელთა იურიდიული მისამართი არის სლოვაკეთში (ფილიალები 
დაშვებული არ არის). 

საინვესტიციო საქმიანობა სლოვაკეთში შეიძლება განხორციელდეს ბანკების, საინვესტიციო 
კომპანიების, საინვესტიციო ფონდების და ფასიანი ქაღალდების დილერების მიერ, რომელთაც 
აქვთ სააქციო საზოგადოების იურიდიული ფორმა კანონმდებლობის შესაბამისად დაწესებული 
სააქციო კაპიტალით (ფილიალები დაშვებული არ არის). 

SE: სადაზღვევო საბროკერო კომპანიები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არ არიან შვედეთში, 
შეიძლება დაფუძდნენ მხოლოდ ფილიალის მეშვეობით. შემნახველი ბანკის დამფუძნებელი 
უნდა იყოს ევროკავშირის რეზიდენტი ფიზიკური პირი. 
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8. ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალური და საგანმანათლებლო მომსახურება 

EU: ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის 
აღებული სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ და 
საგანმანათლებლო მომსახურებაზე.  

EU: ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის 
აღებული კერძო სექტორის მიერ დაფინანსებულ ადამიანის ჯანმრთელობის დაცვის სხვა 
მომსახურებაზე.  

EU: კერძო სექტორის მიერ დაფინანსებულ საგანმანათლებლო მომსახურებასთან დაკავშირებით 
საბჭოს წევრების უმრავლესობის მიმართ შეიძლება გამოიყენებოდეს მოქალაქეობის მოთხოვნა.  

EU (გარდა NL, SE და SK): ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის 
ვალდებულებები არ არის აღებული კერძო სექტორის მიერ დაფინანსებულ სხვა 
საგანმანათლებლო მომსახურებაზე, რაც მოიცავს დაწყებითი, საშუალო, უმაღლესი და 
მოზრდილთა საგანმანათლებლო მომსახურებისაგან განსხვავებულ საგანმანათლებლო 
მომსახურებას.  

BE, CY, CZ, DK, FR, DE, EL, HU, IT, ES, PT და UK: ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი 
ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის აღებული კერძო სექტორის მიერ 
დაფინანსებულ სოციალურ მომსახურებაზე, გარდა სარეაბილიტაციო და დასასვენებელ 
სახლებთან და მოხუცებულთა სახლებთან დაკავშირებული მომსახურებისა. 

FI: ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის 
აღებული კერძო სექტორის მიერ დაფინანსებულ ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ 
მომსახურებაზე. 

BG: უცხო ქვეყნის სკოლებს არა აქვთ უფლება გახსნან ქვედანაყოფები ბულგარეთის 
ტერიტორიაზე. უცხო ქვეყნის სკოლებს შეუძლიათ ფაკულტეტების, დეპარტამენტების, 
ინსტიტუტების და კოლეჯების გახსნა ბულგარეთში, მხოლოდ ბულგარეთის სკოლების 
სტრუქტურაში და მათთან კოოპერირების შემთხვევაში. 
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EL:  უმაღლესი განათლების მომსახურებასთან მიმართებით, ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი 
ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის აღებული სახელმწიფო დიპლომების გამცემი 
საგანმანათლებლო ინსტიტუტების დაფუძნებაზე. კერძო სექტორის მიერ დაფინანსებული 
დაწყებითი და საშუალო სკოლების მფლობელებს, საბჭოს წევრებსა და მასწავლებლებს 
მოეთხოვებათ ევროკავშირის მოქალაქეობის ფლობა. 

HR: ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის 
აღებული დაწყებით განათლებაზე.  

SE: იტოვებს უფლებას შემოიღოს და გამოიყენოს ნებისმიერ ზომა საგანმანათლებლო 
მომსახურების იმ მიმწოდებლებთან მიმართებაში, რომლებიც დამტკიცებულნი არიან 
განათლების მიწოდებაზე საჯარო ორგანოების მიერ. ეს დათქმა ვრცელდება სახელმწიფოს და 
კერძო სექტორის მიერ დაფინანსებულ ისეთ საგანმანათლებლო მომსახურების მიმწოდებლებზე, 
რომელიც მოიცავს სახელმწიფო მხარდაჭერის რაიმე ფორმას, კერძოდ სახელმწიფოს მიერ 
აღიარებული საგანმანათლებლო მომსახურების მიმწოდებლები, სახელმწიფოს 
ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი საგანმანათლებლო მომსახურების მიმწოდებლები ან ისეთი 
განათლების მიმწოდებლები, რომელიც უზრუნველყოფს სწავლის მხარდაჭერას  

UK: ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის 
აღებული კერძო სექტორის მიერ დაფინანსებული სასწრაფო დახმარებისა და რეზიდენტული 
ჯანდაცვის მომსახურებაზე (ჰოსპიტალური მომსახურებისგან განსხვავებული). 

9. ტურიზმთან და მოგზაურობასთან დაკავშირებული მომსახურება 

BG, CY, EL, ES და FR: მოქალაქეობის მოთხოვნა ტურისტული გიდებისთვის. 

BG: სასტუმროების, რესტორნებისა და კატერინგული (საჰაერო სატრანსპორტო მომსახურებაში 
კატერინგის გარდა) მომსახურებისთვის, სავალდებულოა რეგისტრაცია (ფილიალი 
გათვალისწინებული არ არის). 

IT: ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნების ტურისტულ გიდებს ესაჭიროებათ სპეციფიკური 
ლიცენზიის მიღება.  
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10. გამაჯანსაღებელი, კულტურული და სპორტული მომსახურება 

ახალი ამბების და პრესის სააგენტოების მომსახურება 

FR: უცხო ქვეყნის მონაწილეობა არსებულ საგამომცემლო კომპანიებში, რომლებიც აწარმოებენ 
გამოცემას ფრანგულ ენაზე, არ უნდა აღემატებოდეს კომპანიის კაპიტალის ან ხმის უფლების 
20%-ს. პრესის სააგენტოებთან მიმართებით, ეროვნული რეჟიმის მინიჭება იურიდიული 
პირების დაფუძნებისთვის ხდება ნაცვალგების პრინციპით. 

სპორტული და სხვა გამაჯანსაღებელი მომსახურება 

EU: ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის 
აღებული აზარტულ თამაშებზე. სამართლებრივი სიცხადისთვის განსაზღვრულია, რომ 
შეზღუდულია ბაზარზე დაშვება. 

AT: სათხილამურო სკოლების და სამთო გიდების მომსახურებასთან მიმართებით, 
იურიდიული პირების მმართველი დირექტორები უნდა იყვნენ EEA-ს მოქალაქეები. 

ბიბლიოთეკები, არქივები, მუზეუმები და სხვა კულტურული მომსახურება 

BE, FR, HR და IT: ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები 
არ არის აღებული ბიბლიოთეკების, არქივების, მუზეუმებისა და სხვა კულტურულ 
მომსახურებაზე.  
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11.   ტრანსპორტი 

საზღვაო ტრანსპორტი 

EU: ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის 
აღებული დაფუძნების ქვეყნის ეროვნული დროშის ქვეშ გემის ოპერირების მიზნით 
რეგისტრირებული კომპანიის დაფუძნებაზე. 

FI: საზღვაო ტრანსპორტის დამხმარე მომსახურებასთან მიმართებით, მომსახურების გაწევა 
შესაძლებელია მხოლოდ ფინეთის დროშის ქვეშ მცურავი გემების მიერ. 

HR: საზღვაო ტრანსპორტის დამხმარე მომსახურებასთან მიმართებით, უცხო ქვეყნის 
იურიდიულმა პირებმა უნდა დააფუძნონ კომპანია ხორვატიაში, რომელმაც უნდა მიიღოს 
კონცესია პორტის მმართველი ორგანოსაგან, საჯარო ტენდერის პროცედურის გავლის შემდეგ. 
მომსახურების მიმწოდებლების რაოდენობა შეიძლება შეიზღუდოს პორტის შეზღუდული 
სიმძლავრეების შესაბამისად. 

 

შიდა წყლების ტრანსპორტი1 

EU: ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის 
აღებული ეროვნული კაბოტაჟის ტრანსპორტზე. ზომები, რომელიც ეფუძნება არსებულ ან 
მომავალ შეთანხმებებს შიდა წყლებზე დაშვებასთან დაკავშირებით (მათ შორის 
ხელშეკრულებები რაინი-მაინი-დუნაის არხზე), ხელმისაწვდომს ხდის ზოგიერთი მოძრაობის 
უფლებას მხოლოდ დაკავშირებულ ქვეყნებში დაფუძნებული ოპერატორებისათვის, რომლებიც 
საკუთრებასთან დაკავშირებით აკმაყოფილებენ მოქალაქეობის კრიტერიუმებს. წარმოადგენს 
რაინზე ნაოსნობის შესახებ მანჰეიმის კონვენციის რეგულაციების საგანს. 

AT და HU: ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ 
არის აღებული დაფუძნების ქვეყნის ეროვნული დროშის ქვეშ გემის ოპერირების მიზნით 
რეგისტრირებული კომპანიის დაფუძნებაზე.  

 

1 სამდინარო ტრანსპორტის დამხმარე მომსახურების ჩათვლით. 
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AT: შიდა წყლების ტრანსპორტთან მიმართებით, კონცესია გაიცემა მხოლოდ EEA-ს იურიდიულ 
პირებზე და კაპიტალის 50%-ზე მეტი, ხმის უფლება და მმართველი საბჭოს უმრავლესობა 
ეკუთვნით მხოლოდ EEA-ს მოქალაქეებს. 

HR: ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის 
აღებული შიდა წყლების ტრანსპორტზე.  

საჰაერო ტრანსპორტის მომსახურება 

EU: საჰარეო ტრანსპორტში ბაზრის ურთიერთხელმისაწვდომობის პირობები განისაზღვრება 
ერთის მხრივ ევროკავშირს და მის წევრ სახელმწიფოებს და მეორეს მხრივ საქართველოს შორის 
ერთიანი საჰაერო სივრცის შესახებ შეთანხმებით. 

EU: საჰაერო ხომალდი, რომელიც გამოიყენება ევროკავშირის საჰაერო გადამზიდავის მიერ 
უნდა იყოს რეგისტრირებული წევრ ქვეყანაში, რომელიც ახორციელებს გადამზიდავის 
ლიცენზირებას ან სადმე სხვაგან ევროკავშირის ტერიტორიაზე. საჰაერო ხომალდის ეკიპაჟით 
დაქირავებასთან მიმართებით, საჰაერო ხომალდის მფლობელი უნდა იყოს ან ფიზიკური პირი, 
რომელიც აკმაყოფილებს მოქალაქეობის სპეციფიკურ კრიტერიუმებს ან იურიდიული პირი, 
რომელიც აკმაყოფილებს კაპიტალის საკუთრების და კონტროლის სპეციფიკურ კრიტერიუმებს. 
საჰაერო ხომალდის ოპერირება უნდა მოახდინონ საჰაერო გადამზიდავებმა, რომლებიც 
ეკუთვნიან ან ფიზიკურ პირს, რომელიც აკმაყოფილებს მოქალაქეობის სპეციფიკურ 
კრიტერიუმებს ან იურიდიულ პირს, რომელიც აკმაყოფილებს კაპიტალის საკუთრების და 
კონტროლის სპეციფიკურ კრიტერიუმებს. 

EU: კომპიუტერული დაჯავშნის სისტემების (CRS) მომსახურებასთან მიმართებით, იმ 
შემთხვევაში, როდესაც ევროკავშირის საჰაერო გადამზიდავები არ ღებულობენ იმის 
ეკვივალენტურ რეჟიმს1, რაც მინიჭებულია ევროკავშირში მის ფარგლებს გარეთ არსებული 
კომპიუტერული დაჯავშნის სისტემის მომსახურების მიმწოდებლების მიერ, ან როდესაც, 
ევროკავშირის კომპიუტერული დაჯავშნის სისტემების მომსახურების მიმწოდებლები არ 
ღებულობენ იმის ეკვივალენტურ რეჟიმს, რაც მინიჭებულია ევროკავშირში მის ფარგლებს 
გარეთ არსებული საჰაერო გადამზიდავების მიერ, გარკვეული ზომები შეიძლება იქნას 
მიღებული ეკვივალენტური რეჟიმის მისაღწევად, შესაბამისად, ევროკავშირის ფარგლებს 
გარეთ არსებული საჰაერო გადამზიდავების მიმართ ევროკავშირში კომპიუტერული დაჯავშნის 
სისტემების მომსახურების მიმწოდებლების მიერ, ან ევროკავშირის გარეთ არსებული 
კომპიუტერული დაჯავშნის სისტემების მომსახურების მიმწოდებლების მიმართ  
ევროკავშირში საჰაერო გადამზიდავების მიერ. 

 

1 „ეკვივალენტური რეჟიმი“ გულისხმობს ევროკავშირის საჰაერო გადამზიდავების და 
ევროკავშირის კომპიუტერული დაჯავშნის სისტემების მომსახურების მიმწოდებლების 
არადისკრიმინაციულ რეჟიმში ჩაყენებას. 
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სარკინიგზო ტრანსპორტი 

HR: ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის 
აღებული მგზავრების გადაყვანასა და ტვირთის გადაზიდვაზე და ჩაბმისა და ბუქსირების 
მომსახურებაზე. 

საგზაო ტრანსპორტი 

EU: კაბოტაჟისთვის სავალდებულოა რეგისტრაცია (ფილიალები გათვალისწინებული არ არის). 
სატრანსპორტო მმართველისთვის სავალდებულოა რეზიდენტობა.  

AT: მგზავრების გადაყვანის და ტვირთის გადაზიდვის შემთხვევაში, ექსკლუზიური უფლებები 
და/ან ავტორიზაცია შეიძლება მიენიჭოს მხოლოდ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მოქალაქეებს 
და ევროკავშირის იურიდიულ პირებს, რომელთაც გააჩნიათ სათაო ოფისი ევროკავშირში. 

BG: მგზავრების გადაყვანის და ტვირთის გადაზიდვის შემთხვევაში, ექსკლუზიური უფლებები 
და/ან ავტორიზაცია შეიძლება მიენიჭოს მხოლოდ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მოქალაქეებს 
და ევროკავშირის იურიდიულ პირებს, რომელთაც გააჩნიათ სათაო ოფისი ევროკავშირში. 
სავალდებულოა რეგისტრაცია. ევროკავშირის მოქალაქეობის პირობა ფიზიკური პირებისათვის. 

EL: საგზაო ტრანსპორტის გადამზიდავი ოპერატორის საქმიანობის განხორციელებისთვის 
სავალდებულოა საბერძნეთის ლიცენზიის მიღება. ლიცენზიები გაიცემა არადისკრიმინაციულ 
საფუძველზე. საგზაო ტრანსპორტით ტვირთის გადაზიდვის საქმიანობა, რომელიც 
დაფუძნებულია საბერძნეთში, შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ საბერძნეთში 
რეგისტრირებული ავტომანქანებით. 

FI: საგზაო სატრანსორტო მომსახურების განხორციელება მოითხოვს ავტორიზაციას, რომელიც 
არ ვრცელდება უცხოეთში რეგისტრირებულ სატრანსპორტო საშუალებებზე. 
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FR: უცხოელ მეწარმეებს ეკრძალებათ საქალაქთაშორისო ავტობუსების მომსახურების გაწევა. 

LV: მგზავრების გადაყვანის და ტვირთის გადაზიდვის შემთხვევაში, სავალდებულოა 
ავტორიზაცია, რომელიც არ ვრცელდება უცხოეთში რეგისტრირებულ სატრანსპორტო 
საშუალებებზე. დაფუძნებულ საწარმოებს მოეთხოვებათ ადგილობრივად რეგისტრირებული 
სატრანსპორტო საშუალებების გამოყენება. 

RO: ლიცენზიის მიღების მიზნით, საგზაო გადაზიდვების და საგზაო სამგზავრო გადაყვანის 
ოპერატორებს უფლება აქვთ გამოიყენონ მხოლოდ რუმინეთში რეგისტრირებული 
სატრანსპორტო საშუალებები, რომლებიც საკუთრებაში და ექსპლუატაციაშია მთავრობის 
დადგენილებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად. 

SE: საგზაო ტრანსპროტის გადამზიდავი ოპერატორის საქმიანობის განხორციელებისთვის 
სავალდებულოა შვედეთის ლიცენზიის მიღება. ტაქსის ლიცენზიის მიღების კრიტერიუმები 
მოიცავს პირობას, რომ კომპანიამ დანიშნოს ფიზიკური პირი, რომელიც იქნება ტრანსპორტის 
მენეჯერი (დე-ფაქტო რეზიდენტობის მოთხოვნა - იხილეთ შვედეთის დათქმა დაფუძნების 
ტიპებზე). სხვა საგზაო სატრანსპორტო ოპერატორების ლიცენზიის მიღების კრიტერიუმები 
მოიცავს პირობას, რომ კომპანია დაფუძნებული იყოს ევროკავშირში, გააჩნდეს შვედეთში 
მდებარე მეწარმე სუბიექტი და დანიშნული ჰყავდეს ფიზიკური პირი, რომელიც არის 
ტრანსპორტის მენეჯერი და რომელიც წარმოადგენს ევროკავშირის რეზიდენტს. ლიცენზიები 
გაიცემა არადისკრიმინაციულ საფუძველზე, გარდა იმ პირობისა, რომ საგზაო გადაზიდვების 
და საგზაო სამგზავრო გადაყვანის ოპერატორებს, ზოგადი წესის თანახმად, შეუძლიათ 
მხოლოდ იმ ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გამოყენება, რომლებიც რეგისტრირებულია 
ეროვნულ საგზაო მოძრაობის რეესტრში. თუ ავტოსატრანსპორტო საშუალება 
რეგისტრირებულია საზღვარგარეთ, არის უცხო ქვეყნის რეზიდენტი ფიზიკური ან 
იურიდიული პირის საკუთრებაში და ჩამოყვანილია შვედეთში დროებითი გამოყენებისთვის, 
ის შეიძლება დროებით იქნას გამოყენებული შვედეთში. დროებითი გამოყენება განისაზღვრება 
შვედეთის ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ, როგორც პერიოდი, რომელიც არ აღემატება 1 
წელიწადს.  
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14.   ენერგეტიკასთან დაკავშირებული მომსახურება 

EU: ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის 
აღებული საქართველოს იურიდიული პირებზე, რომლებიც კონტროლდებიან1 იმ ქვეყნის 
ფიზიკური ან იურიდიული პირების მიერ, რომელზეც მოდის ევროკავშირის ნავთობისა და 
ბუნებრივი აირის იმპორტის 5%-ზე მეტი2, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ევროკავშირი 
უზრუნველყოფს ყოვლისმომცველ დაშვებას ამ სექტორზე მოცემული ქვეყნის ფიზიკური და 
იურიდიული პირებისთვის, ამ ქვეყანასთან გაფორებული ეკონომიკური ინტეგრაციის 
შეთანხმების საფუძველზე. 

EU: ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის 
აღებული ბირთვული ენერგიის გენერირებაზე და ბირთვული საწვავის გადამუშავებაზე. 

EU: გადაცემის სისტემის ოპერატორს, რომელიც კონტროლდება მესამე ქვეყნის/ქვეყნების 
ფიზიკური ან იურიდიული პირის/პირების მიერ, შეიძლება უარი ეთქვას სერტიფიცირებაზე, 
თუ ამ ოპერატორმა არ მოახდინა იმ ფაქტის დემონსტრირება, რომ სერტიფიცირების მიღება 
რისკის ქვეშ არ დააყენებს წევრი ქვეყნის და/ან ევროკავშირის ენერგოუზრუნველყოფის 
უსაფრთხოებას, ევროპის პარლამენტის და საბჭოს „ელექტროენერგიის შიდა ბაზრის ზოგადი 
წესების შესახებ“ 2009 წლის 13 ივლისის 2009/72/EC დირექტივის მე-11 მუხლის და ევროპის 
პარლამენტის და საბჭოს „ბუნებრივი აირის შიდა ბაზრის ზოგადი წესების შესახებ“ 2009 წლის 
13 ივლისის 2009/73/EC დირექტივის მე-11 მუხლის შესაბამისად.  

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE და UK: 
ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის აღებული 
საწვავის მილსადენი ტრანსპორტით გადატანის მომსახურებაზე, გარდა საკონსულტაციო 
მომსახურებისა. 

BE და LV: ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის 
აღებული ბუნებრივი აირის მილსადენი ტრანსპორტით გადატანის მომსახურებაზე, გარდა 
საკონსულტაციო მომსახურებისა. 

 

1 იურიდიული პირი კონტროლდება სხვა ფიზიკური ან იურიდიული პირის (პირების) მიერ, 
თუ ამ უკანასკნელს აქვს უფლებამოსილება, დანიშნოს მისი დირექტორების უმრავლესობა ან 
სხვაგვარად სამართლებრივად მართოს მისი საქმიანობა. უფრო კონკრეტულად, იურიდიული 
პირის კაპიტალის 50%-ზე მეტის ფლობა განიხილება როგორც კონტროლი. 
2 ენერგეტიკის სფეროში გენერალური დირექტორატის მიერ ევროკავშირის ენერგეტიკის 
უახლეს სტატისტიკურ ცნობარში გამოქვეყნებულ მონაცემებზე დაყრდნობით: ნედლი 
ნავთობის იმპორტი გამოსახული წონის ერთეულებში, ბუნებრივი აირის იმპორტი გამოსახული 
ენერგეტიკულ ღირებულებაში. 
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AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, HU, IT, LU, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE და 
UK: ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის 
აღებული ენერგო დისტრიბუციასთან დაკავშირებულ მომსახურებაზე, გარდა საკონსულტაციო 
მომსახურებისა.  

SI: ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის 
აღებული ენერგო დისტრიბუციასთან დაკავშირებულ მომსახურებაზე, გარდა გაზის 
დისტრიბუციასთან დაკავშირებული მომსახურებისა. 

CY: იტოვებს უფლებას მოითხოვოს ნაცვალგება ნახშირწყალბადების დაზვერვის, მოპოვების და 
გამოყენების საქმიანობის ლიცენზირებასთან მიმართებაში. 

15. სხვა მომსახურება, რომელიც არ შედის სხვა კატეგორიებში 

PT: ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის 
აღებული მოწყობილობების გაყიდვასთან დაკავშირებულ მომსახურებაზე და პატენტების 
მინიჭებაზე. 

SE: ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის 
აღებული დაკრძალვის და კრემაციის მომსახურებაზე. 

 
 

________________ 
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დანართი XIV-B  

ვალდებულებების ჩამონათვალი საზღვრებს გარეთ მომსახურებაზე (ევროკავშირი) 

 

1. ქვემოთ მოცემული ვალდებულებების ჩამონათვალი მოიცავს ეკონომიკურ საქმიანობას, 
რომელიც ლიბერალიზებულია ევროკავშირის მიერ ამ შეთანხმების 86-ე მუხლის და 
დათქმების შესაბამისად, რომლებიც განსაზღვრავს ბაზარზე დაშვებისა და ეროვნული 
რეჟიმის შეზღუდვებს, რომლებიც ვრცელდება ამ ეკონომიკურ საქმიანობაში ჩართულ 
საქართველოს მომსახურებასა და მომსახურების მიმწოდებლებზე. ჩამონათვალი მოიცავს 
შემდეგ ელემენტებს:  

(a) პირველი სვეტი მიუთითებს სექტორზე ან ქვესექტორზე, რომელშიც მხარის მიერ 
აღებულია ვალდებულება და ლიბერალიზაციის მასშტაბზე, რომელზეც ვრცელდება 
დათქმები. 

(b) მეორე სვეტი აღწერს შესაბამის დათქმებს. 

როცა პარაგრაფ „b“-ში მოცემული სვეტი მოიცავს მხოლოდ წევრი ქვეყნის დათქმას, ის 
წევრი ქვეყნები, რომლებიც არ არიან მოხსენიებულნი, იღებენ ვალდებულებას შესაბამის 
სექტორში დათქმების გარეშე (ცალკეული წევრი ქვეყნის სპეციფიკური დათქმის 
არარსებობა ზიანს არ აყენებს ჰორიზონტალურ დათქმებს ან ევროკავშირის მასშტაბის 
სექტორულ დათქმებს). 

იმ სექტორებსა და ქვესექტორებზე, რომლებიც არ არის ნახსენები ქვემოთ მოცემულ 
ჩამონათვალში, ვალდებულება აღებული არ არის. 

 

 
GE/EU/ Annex XIV-B/ge 1 



2. ინდივიდუალური სექტორებისა და ქვესექტორების იდენტიფიცირებისას: 

(a) „CPC“ ნიშნავს პროდუქტების ცენტრალურ კლასიფიკაციას, როგორც მოცემულია 
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სტატისტიკის სამსახურის სტატისტიკურ 
დოკუმენტებში (Series M, N° 77, CPC prov, 1991). 

(b) „CPC ver. 1.0“ ნიშნავს პროდუქტების ცენტრალურ კლასიფიკაციას, როგორც მოცემულია 
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სტატისტიკის სამსახურის სტატისტიკურ 
დოკუმენტებში (Series M, N° 77, CPC ver 1.0, 1998). 

3. ქვემოთ მოცემული ჩამონათვალი არ მოიცავს ზომებს, რომელიც დაკავშირებულია 
საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან და პროცედურებთან, ტექნიკურ სტანდარტებთან და 
ლიცენზირების მოთხოვნებთან და პროცედურებთან, როცა ისინი არ წარმოადგენენ 
ბაზარზე დაშვების ან ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვას ამ შეთანხმების 84-ე და 85-ე 
მუხლების შესაბამისად. ეს ზომები (მაგალითად, ლიცენზიის მიღება, უნივერსალური 
მომსახურების ვალდებულება, რეგულირებად სექტორებში კვალიფიკაციის აღიარების 
მიღება, სპეციალური გამოცდის, მათ შორის ენის გამოცდის ჩაბარება, 
არადისკრიმინაციული მოთხოვნა იმის თაობაზე, რომ ზოგიერთი საქმიანობის 
განხორციელება დაუშვებელია დაცულ ზონებში ან განსაკუთრებული ისტორიული და 
კულტურული მნიშვნელობის ზონებში), იმის და მიუხედავად, არის თუ არა ის 
მითითებული, ნებისმიერ შემთხვევაში გამოიყენება მეორე მხარის მეწარმეების მიმართ. 
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4. ქვემოთ მოცემული ჩამონათვალი ზიანს არ აყენებს I რეჟიმის განხორციელების 
შესაძლებლობას მომსახურების კონკრეტულ სექტორებსა და ქვე-სექტორებში და აგრეთვე, 
ზიანს არ აყენებს სახელმწიფო მონოპოლიების და ექსკლუზიური უფლებების არსებობას, 
როგორც არის აღწერილი დაფუძნებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების 
ჩამონათვალში.  

5. შეთანხმების 76-ე მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, ქვემოთ მოცემული ჩამონათვალი არ 
მოიცავს მხარეების მიერ გაცემულ სუბსიდიებთან დაკავშირებული ზომებს. 

6. ქვემოთ მოცემული ვალდებულებების ჩამონათვალიდან გამომდინარე უფლებებსა და 
ვალდებულებებს არ უნდა ჰქონდეს თვითგანხორციელების ეფექტი და შესაბამისად, 
პირდაპირ არ უნდა ანიჭებდეს უფლებებს ფიზიკურ ან იურიდიულ პირებს. 
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7. 1 და 2 რეჟიმები გულისხმობს მომსახურების მიწოდების საშუალებებს, რომლებიც 
აღწერილია ამ შეთანხმების 77-ე მუხლის (m) პუნქტის (i) და (ii) ქვეპუნქტებში. 

 
 
სექტორი ან ქვესექტორი დათქმების აღწერა 

1. ბიზნეს მომსახურება 

A. პროფესიული მომსახურება   

a) იურიდიული მომსახურება  
(CPC 861)1 (გარდა იურიდიული 
საკონსულტაციო და იურიდიული 
დოკუმენტაციის და სერტიფიცირების 
მომსახურებისა, რომელიც ხორციელდება 
საჯარო ფუნქციების მქონე იურისტების მიერ, 
როგორიცაა ნოტარიუსები, მანდატურები ან 
სხვა საჯარო უწყებების და სასამართლოს 
თანამშრომლები)   

რეჟიმი 1 და 2 
AT, CY, ES, EL, LT და MT: ადვოკატთა 
ასოციაციის წევრობა, რომელიც აუცილებელია 
ადგილობრივი (ევროკავშირის და მისი წევრი 
ქვეყნის) კანონით იურიდიული მომსახურების 
გაწევისთვის, წარმოადგენს მოქალაქეობის 
მოთხოვნის საგანს. 

1 მოიცავს იურიდიულ საკონსულტაციო მომსახურებას, იურიდიულ წარმომადგენლობას, საარბიტრაჟო 
მომსახურებას და საშუამავლო და იურიდიული დოკუმენტაციისა და სერტიფიცირების მომსახურებას. 
იურიდიული მომსახურების გაწევა დაშვებულია მხოლოდ საერთაშორისო საჯარო სამართლის, 
ევროკავშირის სამართლის და იმ იურისდიქციის კანონმდებლობით, რომელშიც მომსახურების 
მიმწოდებელი და მისი პერსონალი უფლებამოსილია აწარმოოს საქმიანობა, როგორც იურისტმა. 
აღნიშნული მომსახურების გაწევა, სხვა მომსახურების გაწევის მსგავსად, წარმოადგენს ევროკავშირის 
წევრი ქვეყნის სალიცენზიო მოთხოვნებისა და პროცედურების საგანს. საერთაშორისო საჯარო 
კანონმდებლობით და უცხო ქვეყნის კანონმდებლობით მომუშავე იურისტებისთვის, ეს მოთხოვნები, 
სხვა მოთხოვნებთან ერთად, შეიძლება მოიცავდეს ადგილობრივი ეთიკის კოდექსებთან შესაბამისობას, 
საკუთარი ქვეყნის წოდების გამოყენებას (გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მოპოვებულია მიმღები 
ქვეყნის წოდების აღიარება), დაზღვევის მოთხოვნებს, გამარტივებულ რეგისტრაციას მიმღები ქვეყნის 
ადვოკატთა ასოციაციაში ან გამარტივებულ მიღებას მიმღები ქვეყნის ადვოკატთა ასოციაციაში უნარების 
ტესტის მეშვეობით და მუდმივი საცხოვრებლის მოთხოვნას მიმღებ ქვეყანაში. იურიდიული 
მომსახურება ევროკავშირის კანონმდებლობით უნდა განხორციელდეს მაღალი კვალიფიკაციის მქონე 
პერსონალურად მოქმედი იურისტის მიერ, რომელიც მიღებულია ევროკავშირის ადვოკატთა 
ასოციაციაში და იურიდიული მომსახურება ევროკავშირის წევრი ქვეყნის კანონმდებლობაზე უნდა 
განხორციელდეს მაღალი კვალიფიკაციის მქონე პერსონალურად მოქმედი იურისტის მიერ, რომელიც 
მიღებულია ევროკავშირის იმ წევრი ქვეყნის ადვოკატთა ასოციაციაში. შესაბამისად, ევროკავშირის წევრი 
ქვეყნის ადვოკატთა ასოციაციის სრული წევრობა შეიძლება საჭირო იყოს ევროკავშირის სასამართლოს ან 
სხვა კომპეტენტური ორგანოების წინაშე წარმომადგენლობისთვის, ვინაიდან ის გულისხმობს 
ევროკავშირის და ეროვნული საპროცედურო კანონმდებლობის აღსრულებას. მიუხედავად ამისა, 
ზოგიერთ წევრ ქვეყანაში, უცხო ქვეყნის იურისტებს, რომლებიც არ არიან ადვოკატთა ასოციაციის 
სრული წევრები, უფლება აქვთ წარმოადგინონ მხარე სამოქალაქო სამართალწარმოებაში, თუ ეს მხარე 
წარმოადგენს იმ ქვეყნის მოქალაქეს, რომელშიც ამ იურისტს აქვს საქმიანობის უფლება.   
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სექტორი ან ქვესექტორი დათქმების აღწერა 
 BE: ადვოკატთა ასოციაციის სრული წევრობა, 

რომელიც საჭიროა იურიდიული 
წარმომადგენლობითი მომსახურებისთვის, არის 
მოქალაქეობისა და რეზიდენტობის მოთხოვნის 
საგანი. არაკრიმინალურ საქმეებში, საკასაციო 
სასამართლოს წინაშე წარმომადგენლობისთვის 
გამოიყენება კვოტები.  
BG: უცხო ქვეყნის იურისტებს უფლება აქვთ 
განახორციელონ მხოლოდ იურიდიული 
წარმომადგენლობა მათი ქვეყნის 
მოქალაქეებისთვის, რომელიც თავის მხრივ უნდა 
განხორციელდეს ნაცვალგების პრინციპით და 
ბულგარეთის იურისტთან თანამშრომლობით. 
საშუამავლო მომსახურებისთვის სავალდებულოა 
მუდმივი რეზიდენტობა.  

  FR: იურისტთა დაშვება ისეთ პროფესიებზე, 
როგორიცაა უზენაესი სასამართლოს ადვოკატი და 
სახელმწიფო საბჭოს ადვოკატი, წარმოადგენს 
კვოტების და მოქალაქეობის მოთხოვნის საგანს.  

  HU: უცხოელი იურისტების იურიდიული 
საქმიანობის სპექტრი შემოიფარგლება მხოლოდ 
იურიდიული კონსულტაციის გაწევით. 

  LV: მოქალაქეობის მოთხოვნა სასამართლოს მიერ 
დანიშნული ადვოკატებისთვის, რომლებისთვისაც 
ხელმისაწვდომია კრიმინალურ 
სამართალწარმოებაში იურიდიული 
წარმომადგენლობა.  

  DK: იურიდიული საკონსულტაციო საქმიანობა 
ხელმისაწვდომია მხოლოდ დანიის ლიცენზიის 
მქონე იურისტებისთვის და დანიაში 
რეგისტრირებული იურიდიული ფირმებისთვის. 
დანიის ლიცენზიის მისაღებად სავალდებულოა 
დანიის სამართლის გამოცდის ჩაბარება.  

  SE: რეზიდენტობის მოთხოვნა ადვოკატთა 
ასოციაციის წევრობისთვის, რომელიც 
აუცილებელია მხოლოდ შვედეთის “advokat-ის ” 
წოდების  გამოყენებისათვის. 
რეჟიმი 1 
HR: შეზღუდვა არ არის უცხო ქვეყნის და 
საერთაშორისო საკონსულტაციო მომსახურების 
გაწევაზე. ვალდებულება არ არის აღებული 
ხორვატიულ კანონმდებლობაზე იურიდიული 
მომსახურების გაწევაზე. 
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სექტორი ან ქვესექტორი დათქმების აღწერა 
b) 1. ბუღალტრული აღრიცხვის მომსახურება რეჟიმი 1 

(CPC 86212 „აუდიტორული 
მომსახურებისაგან“ განსხვავებული, CPC 
86213, CPC 86219 და CPC 86220) 

FR, HU, IT, MT, RO და SI: ვალდებულება არ 
არის აღებული 
AT: მოქალაქეობის მოთხოვნა ვრცელდება 
კომპეტენტურ ორგანოებში 
წარმომადგენლობაზე. 

  რეჟიმი 2 
  ყველა წევრი ქვეყანა: შეზღუდვა არ არის 

b) 2. აუდიტორული მომსახურება რეჟიმი 1 

(CPC 86211 და 86212, ბუღალტრული 
მომსახურებისგან განსხვავებული) 

BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, 
MT, NL, PT, RO, SI და UK: ვალდებულება არ 
არის აღებული 

  AT: მოქალაქეობის მოთხოვნა კომპეტენტურ 
ორგანოებში წარმომადგენლობისთვის და 
სპეციფიკური ავსტრიული კანონებით 
(მაგალითად, სააქციო საზოგადოების კანონი, 
საფონდო ბირჟის კანონი, ბანკების კანონი და 
სხვა) გათვალისწინებული აუდიტის 
განხორციელებისთვის. 
HR: უცხოურ აუდიტორულ კომპანიებს 
შეუძლიათ ხორვატიის ტერიტორიაზე 
აუდიტორული მომსახურების გაწევა 
ფილიალის დაფუძნების გზით, სამეწარმეო 
კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად. 
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სექტორი ან ქვესექტორი დათქმების აღწერა 

  SE: მხოლოდ შვედეთში დამტკიცებულ 
აუდიტორებს შეუძლიათ განახორციელონ 
სავალდებულო აუდიტორული მომსახურება 
ცალკეულ უწყებებში, მათ შორის ყველა 
შეზღუდული პასუხისმგებლობის 
საზოგადოებაში და ფიზიკურ პირებთან 
მიმართებაში. მხოლოდ ასეთი პირები და 
რეგისტრირებული საჯარო საბუღალტრო 
ფირმები შეიძლება იყვნენ აქციების 
მფლობელები ან პარტნიორობის შემქმნელები 
იმ კომპანიებში, რომლებიც ეწევიან 
აუდიტორულ საქმიანობას (ოფიციალური 
მიზნებისთვის). დამტკიცებისთვის 
აუცილებელია EEA-ს ან შვეიცარიის 
რეზიდენტობა. წოდებები, როგორიცაა 
„დამტკიცებული აუდიტორი“ და 
„ავტორიზებული აუდიტორი“ შეიძლება 
გამოიყენებოდეს მხოლოდ შვედეთში 
დამტკიცებული ან ავტორიზებული 
აუდიტორების მიერ. კოოპერატივის და სხვა 
ტიპის საწარმოს აუდიტორები, რომლებიც არ 
არიან სერტიფიცირებული ან დამტკიცებული 
ბუღალტრები, უნდა იყვნენ EEA-ს 
რეზიდენტები, გარდა იმ შემთხვევისა, 
როდესაც ცალკეულ შემთხვევაში მთავრობა ან 
მის მიერ განსაზღვრული სახელმწიფო უწყება 
გადაწყვეტს სხვაგვარად. 

  რეჟიმი 2 
  შეზღუდვა არ არის 
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სექტორი ან ქვესექტორი დათქმების აღწერა 
c) საგადასახადო საკონსულტაციო 
მომსახურება 

რეჟიმი 1 

(CPC 863)1 AT: მოქალაქეობის მოთხოვნა კომპეტენტურ 
ორგანოებში წარმომადგენლობაზე. 

  CY: საგადასახადო აგენტები ავტორიზებულნი 
უნდა იყვნენ ფინანსთა მინისტრის მიერ. 
ავტორიზაცია ექვემდებარება ეკონომიკური 
საჭიროებების ტესტს. გამოყენებული 
კრიტერიუმები, უცხოურ ინვესტიციებზე 
ნებართვის გაცემის (რომელიც აღწერილია 
ჰორიზონტალურ ნაწილში) ანალოგიურია და 
ისინი ყოველთვის იღებენ მხედველობაში 
ქვესექტორში დასაქმების კუთხით არსებულ 
მდგომარეობას. 
BG, MT, RO და SI: ვალდებულება არ არის 
აღებული 
 

რეჟიმი 2  

შეზღუდვა არ არის 

1 არ მოიცავს საგადასახადო საკითხებში იურიდიულ საკონსულტაციო და იურიდიულ 
წარმომადგენლობით მომსახურებას, რომელიც შედის იურიდიულ მომსახურებაში (1.A.a). 
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სექტორი ან ქვესექტორი დათქმების აღწერა 

d) არქიტექტურული მომსახურება  

და  
e) ურბანული დაგეგმარებისა და ლანდშაფტის 
არქიტექტურული მომსახურება (CPC 8671 და 
CPC 8674)  

რეჟიმი 1 
AT: ვალდებულება არ არის აღებული, 
დაგეგმარების მომსახურების გარდა. 
BE, CY, EL, IT, MT, PL, PT და SI: ვალდებულება არ 
არის აღებული. 
DE: ეროვნული წესები გამოიყენება გადასახადებსა 
და შემოსავლებზე ყველა იმ მომსახურების მიმართ, 
რომელიც ხორციელდება უცხოეთიდან. 
HR: არქიტექტურული მომსახურება: ფიზიკურ და 
იურიდიულ პირებს შეუძლიათ მომსახურების 
მიწოდება ხორვატიის არქიტექტორთა პალატის 
თანხმობის მიღების შემდეგ. საზღვარგარეთ 
შემუშავებული დიზაინი ან პროექტი უნდა იყოს 
აღიარებული (დამტკიცებული) ხორვატიაში 
ავტორიზებული ფიზიკური ან იურიდიული პირის 
მიერ, ხორვატიის კანონმდებლობასთან მისი 
შესაბამისობის დადგენის მიზნით. აღიარების 
(დამტკიცების) ავტორიზაციას გასცემს 
მშენებლობისა და ურბანული დაგეგმარების 
სამინისტრო. 
ურბანული დაგეგმარება: ფიზიკურ და 
იურიდიული პირებს შეუძლიათ აღნიშნული 
მომსახურების გაწევა მშენებლობისა და ურბანული 
დაგეგმარების სამინისტროს თანხმობის მიღების 
შემდეგ. 

 HU და RO: ვალდებულება არ არის აღებული 
ლანდშაფტის არქიტექტურული 
მომსახურებისთვის. 

  რეჟიმი 2 

  შეზღუდვა არ არის 
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სექტორი ან ქვესექტორი დათქმების აღწერა 
f) საინჟინრო მომსახურება; და რეჟიმი 1 

g) ინტეგრირებული საინჟინრო მომსახურება AT, SI: ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 
წმინდა დაგეგმარებითი მომსახურებისა. 

(CPC 8672 და CPC 8673) CY, EL, IT, MT და PT: ვალდებულება არ არის 
აღებული. 
HR: ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს 
შეუძლიათ მომსახურების მიწოდება 
ხორვატიის ინჟინერთა პალატის თანხმობის 
მიღების შემდეგ. საზღვარგარეთ 
შემუშავებული დიზაინი ან პროექტი უნდა 
იყოს აღიარებული (დამტკიცებული) 
ხორვატიაში ავტორიზებული ფიზიკური ან 
იურიდიული პირის მიერ, ხორვატიის 
კანონმდებლობასთან მისი შესაბამისობის 
დადგენის მიზნით. აღიარების (დამტკიცების) 
ავტორიზაციას გასცემს მშენებლობისა და 
ურბანული დაგეგმარების სამინისტრო. 

  რეჟიმი 2 
  შეზღუდვა არ არის 

h) სამედიცინო (მათ შორის ფსიქოლოგიური) 
და სტომატოლოგიური მომსახურება (CPC 
9312 და CPC 85201-ის ნაწილი) 

რეჟიმი 1 
AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, EL, IE, 
IT, LU, MT, NL, PT, RO, SK და UK: 
ვალდებულება არ არის აღებული. 
HR: ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 
ტელემედიცინისა, რომელზეც შეზღუდვა არ 
არის. 

 SI: ვალდებულება არ არის აღებული 
სოციალურ მედიცინაზე, სანიტარულ, 
ეპიდემიოლოგიურ, სამედიცინო/ეკოლოგიურ 
მომსახურებაზე, სისხლის, სისხლის 
პროდუქტების მიწოდებაზე, ტრანსპლანტებსა 
და აუტოფსიაზე. 

  რეჟიმი 2 
  შეზღუდვა არ არის 
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სექტორი ან ქვესექტორი დათქმების აღწერა 

i) ვეტერინარული მომსახურება რეჟიმი 1 
(CPC 932) AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, 

IE, IT, LV, MT, NL, PT, RO, SI და SK: 
ვალდებულება არ არის აღებული. 

  UK: ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 
ვეტერინარული ლაბორატორიული და 
ტექნიკური მომსახურებისა, რომლის 
მიწოდება ხდება ვეტერინარი 
ქირურგებისთვის, აგრეთვე კონსულტაციის და 
ინფორმაციის მიწოდებისა, მაგალითად, 
კვების, ქცევისა და ცხოველთა მოვლის 
საკითხებზე.  

  რეჟიმი 2 
  შეზღუდვა არ არის 

j) 1. მეანების მომსახურება რეჟიმი 1 

(CPC 93191-ის ნაწილი) AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, 
IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, SK და 
UK: ვალდებულება არ არის აღებული. 

j) 2. ექთნების, ფიზიოთერაპევტებისა და 
უმცროსი სამედიცინო პერსონალის 
მომსახურება 

FI და PL: ვალდებულება არ არის აღებული, 
ექთნების მომსახურების გარდა.   
HR: ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 
ტელემედიცინისა, რომელზეც შეზღუდვა არ 
არის. 
რეჟიმი 2 

(CPC 93191-ის ნაწილი)  შეზღუდვა არ არის 
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სექტორი ან ქვესექტორი დათქმების აღწერა 
k) მედიკამენტების, სამედიცინო და 
ორთოპედიული პროდუქციის საცალო 
გაყიდვები 

რეჟიმი 1 
 
AT, BE, BG, CZ, DE, CY, DK, ES, FI, FR, EL, IE, 
IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI და UK: 
ვალდებულება არ არის აღებული. 
 

(CPC 63211)  LV და LT: ვალდებულება არ არის აღებული, 
ფოსტით შეკვეთის გარდა 

და ფარმაცევტების მიერ გაწეული სხვა 
მომსახურება1 

HU: ვალდებულება არ არის აღებული, CPC 
63211 გარდა. 
რეჟიმი 2 

  შეზღუდვა არ არის 
B. კომპიუტერული და მასთან 
დაკავშირებული მომსახურება   
(CPC 84) რეჟიმი 1 და 2 
  შეზღუდვა არ არის 
C. კვლევისა და განვითარების მომსახურება   
a) კვლევისა და განვითარების მომსახურება 
სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში რეჟიმი 1 და 2 
(CPC 852, ფსიქოლოგების მომსახურების 
გარდა)2 

EU: სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული 
კვლევისა და განვითარების 
მომსახურებისათვის, ექსკლუზიური უფლება 
და/ან ავტორიზაცია შეიძლება მიენიჭოს 
მხოლოდ წევრი ქვეყნის მოქალაქეს და 
ევროკავშირის იურიდიულ პირს, რომელსაც 
გააჩნია სათაო ოფისი ევროკავშირში.  

b) კვლევისა და განვითარების მომსახურება 
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში (CPC 851) 
და 
 

c) ინტერდისციპლინური კვლევისა და 
განვითარების მომსახურება (CPC 853)  

1 საზოგადოებისთვის მედიკამენტების მიწოდება, ისევე როგორც სხვა მომსახურების გაწევა, 
წარმოადგენს ლიცენზირებისა და საკვალიფიკაციო მოთხოვნების და პროცედურების საგანს 
წევრ ქვეყნებში. ზოგადი წესის სახით, ეს საქმიანობა ხელმისაწვდომია ფარმაცევტებისთვის. 
ზოგიერთ წევრ ქვეყანაში, მხოლოდ რეცეპტით მისაღები წამლების გაცემაა ხელმისაწვდომი 
ფარმაცევტებისთვის. 
2 CPC 85201-ის ნაწილი, რომელიც შედის სამედიცინო და სტომატოლოგიურ მომსახურებაში 
(1.A.h.), 
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სექტორი ან ქვესექტორი დათქმების აღწერა 

D. მომსახურება უძრავი ქონების სფეროში1   
a) საკუთრებაში არსებულ ან ლიზინგით 
აღებულ ქონებაზე რეჟიმი 1 
(CPC 821) BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK 

და SI: ვალდებულება არ არის აღებული. 
HR: სავალდებულოა კომერციული 
წარმომადგენლობა. 

  რეჟიმი 2 
  შეზღუდვა არ არის 

b) ანაზღაურების ან კონტრაქტის საფუძველზე რეჟიმი 1 
(CPC 822) BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK 

და SI: ვალდებულება არ არის აღებული. 
HR: სავალდებულოა კომერციული 
წარმომადგენლობა. 

  რეჟიმი 2 
  შეზღუდვა არ არის 

1 ეს მომსახურება დაკავშირებულია უძრავი ქონების აგენტის საქმიანობასთან და გავლენას არ 
ახდენს ფიზიკური ან იურიდიული პირების მიერ უძრავი ქონების შეძენის უფლებებზე და/ან 
შეზღუდვებზე. 
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სექტორი ან ქვესექტორი დათქმების აღწერა 
E. გაქირავების/ლიზინგის მომსახურება 
ოპერატორის გარეშე   

a) გემებთან დაკავშირებით რეჟიმი 1 
(CPC 83103) BG, CY, DE, HU, MT და RO: ვალდებულება არ 

არის აღებული. 
  რეჟიმი 2 
  შეზღუდვა არ არის 
b) თვითმფრინავებთან დაკავშირებით რეჟიმი 1 
(CPC 83104) BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO და SK: 

ვალდებულება არ არის აღებული. 
  რეჟიმი 2 
  BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO და SK: 

ვალდებულება არ არის აღებული. 
  AT, BE, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, 

LT, LU, NL, PT, SI, SE და UK: საჰაერო 
ხომალდი, რომელიც გამოიყენება 
ევროკავშირის საჰაერო გადამზიდავის მიერ 
უნდა იყოს რეგისტრირებული წევრ ქვეყანაში, 
რომელიც ახორციელებს გადამზიდავის 
ლიცენზირებას ან სადმე სხვაგან 
ევროკავშირის ტერიტორიაზე. თუმცა, 
მოკლევადიანი ლიზინგის კონტრაქტის ან სხვა 
ცალკეულ შემთხვევაში, შესაძლებელია 
გამონაკლისის დაშვება. 

c) სხვა სატრანსპორტო აღჭურვილობასთან 
დაკავშირებით 

რეჟიმი 1 
BG, CY, HU, LV, MT, PL, RO და SI: 
ვალდებულება არ არის აღებული. 

(CPC 83101, CPC 83102 and CPC 83105)  რეჟიმი 2 
შეზღუდვა არ არის 
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სექტორი ან ქვესექტორი დათქმების აღწერა 
d) სხვა დანადგარებთან და 
აღჭურვილობასთან დაკავშირებით 

რეჟიმი 1 
 
BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO და SK: 
ვალდებულება არ არის აღებული. 

(CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 და CPC 
83109)  

რეჟიმი 2 
შეზღუდვა არ არის 

e) პირად და საყოფაცხოვრებო საქონელთან 
დაკავშირებით 

რეჟიმი 1 და 2 
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, 
IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK და 
UK: ვალდებულება არ არის აღებული. (CPC 832)  

f) სატელეკომუნიკაციო აღჭურვილობის 
გაქირავება 

რეჟიმი 1 და 2 

(CPC 7541) შეზღუდვა არ არის. 

F. სხვა ბიზნეს მომსახურება   

a) სარეკლამო მომსახურება რეჟიმი 1 და 2 
(CPC 871) შეზღუდვა არ არის. 

b) ბაზრის კვლევა და საზოგადოებრივი აზრის 
გამოკითხვა 

რეჟიმი 1 და 2 

(CPC 864) შეზღუდვა არ არის. 

c) მენეჯმენტის საკონსულტაციო მომსახურება რეჟიმი 1 და 2 
(CPC 865) შეზღუდვა არ არის. 

d)მენეჯმენტის კონსულტაციასთან 
დაკავშირებული მომსახურება 

რეჟიმი 1 და 2 

(CPC 866) HU: ვალდებულება არ არის აღებული 
საარბიტრაჟო და დავების მოგვარების 
მომსახურებაზე (CPC 86602). 
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სექტორი ან ქვესექტორი დათქმების აღწერა 
e) ტექნიკური ტესტირებისა და ანალიზის 
მომსახურება 

რეჟიმი 1 
IT: ვალდებულება არ არის აღებული 
ბიოლოგების და ქიმიური 
ანალიტიკოსებისთვის 

(CPC 8676)  BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK და SE: 
ვალდებულება არ არის აღებული. 

  რეჟიმი 2 
  CY, CZ, MT, PL, RO, SK და SE: ვალდებულება 

არ არის აღებული. 
f) სოფლის მეურნეობასთან, მონადირეობასა 
და მეტყევეობასთან დაკავშირებული 
საკონსულტაციო მომსახურება (CPC 881-ის 
ნაწილი)   

რეჟიმი 1 

IT: ვალდებულება არ არის აღებული 
აგრონომებისთვის და “periti agrari”-ისთვის 
განსაზღვრული საქმიანობისთვის. 

EE, MT, RO და SI: ვალდებულება არ არის 
აღებული. 

 რეჟიმი 2 
 შეზღუდვა არ არის 
g) მეთევზეობასთან დაკავშირებული 
საკონსულტაციო მომსახურება 

რეჟიმი 1 
LV, MT, RO და SI: ვალდებულება არ არის 
აღებული. 

(CPC 882-ის ნაწილი) რეჟიმი 2 
  შეზღუდვა არ არის 
h) გადამამუშავებელ წარმოებასთან 
დაკავშირებული საკონსულტაციო 
მომსახურება 

რეჟიმი 1 და 2 

(CPC 884-ის ნაწილი და CPC 885-ის ნაწილი) შეზღუდვა არ არის 
i) პერსონალის დასაქმების და მიწოდების 
მომსახურება   
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სექტორი ან ქვესექტორი დათქმების აღწერა 
i) 1. ხელმძღვანელების მოძიება რეჟიმი 1 
(CPC 87201) AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, IE, LV, LT, 

MT, PL, PT, RO, SK, SI და SE: ვალდებულება 
არ არის აღებული. 

  რეჟიმი 2 
  AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, 

SK და  
SI: ვალდებულება არ არის აღებული. 

i) 2. თანამშრომელთა აყვანის მომსახურება რეჟიმი 1 
(CPC 87202) AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, 

HR, IE, IT, LU, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SI, 
SE, SK და UK: ვალდებულება არ არის 
აღებული. 

  რეჟიმი 2 
  AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, 

SI და SK: ვალდებულება არ არის აღებული. 
i) 3. ოფისის დამხმარე პერსონალის 
მიწოდების მომსახურება 

რეჟიმი 1 
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, HR, IT, IE, LV, 
LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK და SI: 
ვალდებულება არ არის აღებული. 

(CPC 87203)  რეჟიმი 2 
  AT, BG, CY, CZ,  EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, 

SK და SI: ვალდებულება არ არის აღებული. 

 
GE/EU/ Annex XIV-B/ge 17 



სექტორი ან ქვესექტორი დათქმების აღწერა 
i)  4. ადგილობრივი დამხმარე პერსონალის, 
სხვა კომერციული და საწარმოო მუშა ხელის, 
ძიძების და სხვა პერსონალის მიწოდების 
მომსახურება 

რეჟიმი 1 და 2 
ყველა წევრი ქვეყანა, გარდა HU-ს: 
ვალდებულება არ არის აღებული. 

(CPC 87204, CPC 87205, CPC 87206 და CPC 
87209)  

HU: შეზღუდვა არ არის. 

j) 1. საგამოძიებო მომსახურება რეჟიმი 1 და 2 
(CPC 87301) BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, 

HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, 
SI და UK: ვალდებულება არ არის აღებული. 

j) 2. უსაფრთხოების მომსახურება რეჟიმი 1 
(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 და CPC 
87305) 
  

HU: ვალდებულება არ არის აღებული CPC 
87304 და CPC 87305-თვის. 
BE, BG, CY, CZ, ES, EE, FI, FR, HR, IT, LV, LT, 
MT, PT, PL, RO, SI და SK: ვალდებულება არ 
არის აღებული. 

  რეჟიმი 2 
  HU: ვალდებულება არ არის აღებული CPC 

87304 და CPC 87305-თვის. 
  BG, CY, CZ, EE, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI და 

SK: ვალდებულება არ არის აღებული. 
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სექტორი ან ქვესექტორი დათქმების აღწერა 
k) სამეცნიერო და ტექნიკური 
საკონსულტაციო მომსახურება 
(CPC 8675)  

რეჟიმი 1 
BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, 
NL, PL, PT, RO, SI და UK: ვალდებულება არ 
არის აღებული საძიებო მომსახურებაზე. 
HR: შეზღუდვა არ არის, გარდა იმ პირობისა, 
რომ ხორვატიის ტერიტორიაზე საბაზისო 
გეოლოგიური, გეოდეზიური და მოპოვებითი 
კვლევა, აგრეთვე მასთან დაკავშირებული 
გარემოს დაცვითი კვლევის მომსახურება 
შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ 
ადგილობრივ იურიდიულ პირებთან 
ერთობლივად ან მათი მეშვეობით.   
 

 რეჟიმი 2 
  შეზღუდვა არ არის 
l) 1. გემების მოვლა და რემონტი რეჟიმი 1 

საზღვაო ხომალდებისთვის: BE, BG, DE, DK, 
EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PT, SI და UK: 
ვალდებულება არ არის აღებული. 

(CPC 8868-ის ნაწილი)  შიდა წყლების ტრანსპორტისთვის: EU გარდა 
EE, HU, LV და PL: ვალდებულება არ არის 
აღებული. 

  რეჟიმი 2 
  შეზღუდვა არ არის 
l) 2. სარკინიგზო ტრანსპორტის 
მოწყობილობების მოვლა და რემონტი 

რეჟიმი 1 
AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, FI, FR, EL, HR, 
IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, 
SK და UK: ვალდებულება არ არის აღებული. 

(CPC 8868-ის ნაწილი)  რეჟიმი 2 
  შეზღუდვა არ არის 
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სექტორი ან ქვესექტორი დათქმების აღწერა 
l) 3. ავტოსატრანსპორტო საშუალებების, 
მოტოციკლეტების, თოვლმავლების და 
საგზაო ტრანსპორტის მოწყობილობების 
მოვლა და რემონტი 

რეჟიმი 1 და 2 

(CPC 6112, CPC 6122, CPC 8867-ის ნაწილი და 
CPC 8868-ის ნაწილი) 

შეზღუდვა არ არის 

l) 4. საჰაერო ხომალდების და მათი ნაწილების 
მოვლა და რემონტი 

რეჟიმი 1 
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, 
IT, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, SI, SE და UK: 
ვალდებულება არ არის აღებული. 

(CPC 8868-ის ნაწილი)  რეჟიმი 2 
  შეზღუდვა არ არის 
l) 5. ლითონის ნაკეთობების, (არასაოფისე) 
მოწყობილობების, (არასატრანსპორტო და 
არასაოფისე) დანადგარების და პირადი და 
საყოფაცხოვრებო საქონლის მოვლა და 
რემონტი1 
 

რეჟიმი 1 და 2 

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 
8864, CPC 8865 და CPC 8866) 

შეზღუდვა არ არის 

1 სატრანსპორტო მოწყობილობების მოვლა და რემონტი (CPC 6112, 6122, 8867 და CPC 8868) 
იფარება  l.F. l) 1-დან 1.F.l) 4-ის ჩათვლით. 
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სექტორი ან ქვესექტორი დათქმების აღწერა 
m) შენობების გაწმენდის მომსახურება რეჟიმი 1 
(CPC 874) AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, 

HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, 
SK და UK: ვალდებულება არ არის აღებული. 

  რეჟიმი 2 
  შეზღუდვა არ არის 
n) ფოტოგრაფიული მომსახურება რეჟიმი 1 
(CPC 875) BG, EE, MT და PL: ვალდებულება არ არის 

აღებული აეროფოტოგრაფიის მომსახურების 
მიწოდებაზე 

  HR, LV: ვალდებულება არ არის აღებული 
სპეციალურ ფოტოგრაფიულ მომსახურებაზე 
(CPC 87504) 

  რეჟიმი 2 
  შეზღუდვა არ არის 
o) შეფუთვასთან დაკავშირებული 
მომსახურება რეჟიმი 1 და 2 
(CPC 876) შეზღუდვა არ არის 
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სექტორი ან ქვესექტორი დათქმების აღწერა 
p) ბეჭდვასა და გამოცემასთან 
დაკავშირებული მომსახურება რეჟიმი 1 და 2 
(CPC 88442) შეზღუდვა არ არის 
q) საკონფერენციო მომსახურება რეჟიმი 1 და 2 
(CPC 87909-ის ნაწილი) შეზღუდვა არ არის 
r) სხვა  
r)1.წერილობით თარგმნასა და 
თარჯიმნობასთან დაკავშირებული 
მომსახურება 

რეჟიმი 1 
PL: ვალდებულება არ არის აღებული 
სასამართლოს მიერ დანიშნულ თარჯიმნებზე. 
HU, SK: ვალდებულება არ არის აღებული 
ოფიციალურ წერილობით თარგმანსა და 
თარჯიმნობაზე. 
HR: ვალდებულება არ არის აღებული 
ოფიციალურ დოკუმენტაციაზე. 

(CPC 87905)   რეჟიმი 2 
  შეზღუდვა არ არის 
r)2. ინტერიერის დიზაინის და სხვა 
სპეციალიზებული დიზაინერული 
მომსახურება 

რეჟიმი 1 
DE: ეროვნული წესები გამოიყენება 
გადასახადებსა და შემოსავლებზე ყველა იმ 
მომსახურების მიმართ, რომელიც 
ხორციელდება უცხოეთიდან. 
HR: ვალდებულება არ არის აღებული. 

(CPC 87907)  რეჟიმი 2 
  შეზღუდვა არ არის 
r)3. გადახდების შემგროვებელი სააგენტოს 
მომსახურება რეჟიმი 1 და 2 
(CPC 87902) BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, 

HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, 
SE და UK: ვალდებულება არ არის აღებული. 
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სექტორი ან ქვესექტორი დათქმების აღწერა 
r) 4. საკრედიტო ანგარიშების მომსახურება რეჟიმი 1 და 2 
(CPC 87901) BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, 

HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, 
SE და UK: ვალდებულება არ არის აღებული. 

r) 5. ასლების დამზადების მომსახურება რეჟიმი 1 
(CPC 87904)1 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, 

HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, 
SE, SK და UK: ვალდებულება არ არის 
აღებული. 

  რეჟიმი 2 
  შეზღუდვა არ არის 
r) 6. სატელეკომუნიკაციო საკონსულტაციო 
მომსახურება 

რეჟიმი 1 და 2 

(CPC 7544) შეზღუდვა არ არის 
r) 7. ტელეფონზე პასუხის მომსახურება რეჟიმი 1 და 2 
(CPC 87903) შეზღუდვა არ არის 

1 არ მოიცავს ბეჭდვის მომსახურებას, რომელიც იფარება  CPC 88442-ით  და შედის 1.F. p-ში. 
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სექტორი ან ქვესექტორი დათქმების აღწერა 
2. საკომუნიკაციო მომსახურება 
A. საფოსტო და საკურიერო მომსახურება   
(საფოსტო გზავნილების1 დამუშავებასთან2 
დაკავშირებული მომსახურება ქვემოთ 
მოცემული ქვესექტორების ჩამონათვალის 
მიხედვით, შიდა თუ საერთაშორისო 
მიმართულებით:  
(i) ნებისმიერი საშუალებით3 გადაცემული 
წერილობითი კორესპონდენციის დამუშავება, 
მათ შორის ჰიბრიდული საფოსტო 
მომსახურება და   სარეკლამო ტიპის 
გზავნილი, 

რეჟიმი 1 და 2 

(ii) ამანათებისა და გზავნილების4 დამუშავება, 
(iii) პრესის პროდუქციის5 დამუშავება, შეზღუდვა არ არის6 
(iv) (i)-დან  (iii)-ის ჩათვლით მოცემული 
გზავნილების დამუშავება, როგორც 
რეგისტირებული ან დაზღვეული ფოსტის,  

1 „საფოსტო გზავნილი“ მოიცავს გზავნილებს, რომელიც მუშავდება ნებისმიერი სახეობის 
საჯარო თუ კერძო კომერციული ოპერატორის მიერ.  
2 ტერმინი „დამუშავება“ მოიცავს გაფორმებას, სორტირებას, ტრანსპორტირებას და მიტანას. 
3 მაგალითად, წერილი, ღია ბარათი. 
4 აქ შედის წიგნები, კატალოგები. 
5 ჟურნალები, გაზეთები, პერიოდული გამოცემები. 
6 i) - iv) ქვესექტორებისთვის, შესაძლებელია ინდივიდუალური ლიცენზიის მოთხოვნა, 
რომელიც აკისრებს უნივერსალური მომსახურების ვალდებულებებს და/ან ფინანსური 
შენატანების ვალდებულებას საკომპენსაციო ფონდში. 
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სექტორი ან ქვესექტორი დათქმების აღწერა 
(v) ექსპრეს-მიტანის მომსახურება1 (i)-დან  
(iii)-ის ჩათვლით მოცემული 
გზავნილებისთვის,  
(vi) ადრესატის არმქონე გზავნილების 
დამუშავება,  
(vii) დოკუმენტების გაცვლა2  
ქვესექტორები (i), (iv) და (v) შეიძლება იყოს 
გამორიცხული, თუ ისინი ხვდება 
მომსახურების არეალში, რომელიც შეიძლება 
წარმოადგენდეს გამონაკლისს, მაგალითად: 
კორესპონდენციისათვის, რომლის 
ღირებულება ზოგად საბაზისო ტარიფზე 5-
ჯერ ნაკლებია, იმის გათვალისწინებით, რომ  
მისი წონა 350 გრამზე ნაკლებია3 და აგრეთვე, 
რეგისტრირებული საფოსტო მომსახურება, 
რომელიც გამოიყენება სასამართლო და 
ადმინისტრაციული პროცედურებისთვის. 
(CPC 751-ის ნაწილი, CPC 71235-ის ნაწილი4 
და CPC 73210-ის ნაწილი5)  

1 ექსპრეს მიტანის მომსახურება, მაღალ სისწრაფესთან და სანდოობასთან ერთად, შეიძლება 
მოიცავდეს ისეთი დამატებული ღირებულების ელემენტებს, როგორიცაა წარმოშობის 
ადგილიდან წამოღება, ადრესატამდე პერსონალური მიტანა, წარმოშობისა და გადაადგილების 
მონიტორინგი, ტრანზიტის პროცესში მიმართულებისა და ადრესატის შეცვლის 
შესაძლებლობა, მიღების დადასტურება. 
2 საშუალებების უზრუნველყოფა, მათ შორის დროებითი შენობების მიწოდება და მესამე მხარის 
მიერ ტრანსპორტირება, რომელიც უზრუნველყოფს თვითმიტანას საფოსტო გზავნილების 
ორმხრივი გაცვლის გზით ამ მომსახურების მომხმარებლებს შორის. საფოსტო გზავნილი 
გულისხმობს გზავნილებს, რომელთა დამუშავება ხდება ნებისმიერი ტიპის საჯარო ან კერძო 
კომერციული ოპერატორის მიერ.  
3 „კორესპონდენცია“: წერილობითი ან ნებისმიერი სხვა ფიზიკური საშუალებით გადაცემული 
კომუნიკაცია, რომელიც უნდა იქნას გადაცემული და მიტანილი გამგზავნის მიერ ამ 
კორესპონდენციაზე ან მის შეფუთვაზე მითითებულ მისამართზე. წიგნები, კატალოგები, 
გაზეთები და პერიოდული გამოცემები არ მოიაზრებიან კორესპონდენციაში.  
4 პირადი ანგარიშით ფოსტის ტრანსპორტირება ნებისმიერი სახმელეთო საშუალებებით. 
5 პირადი ანგარიშით ფოსტის საჰაერო ტრანსპორტირება. 
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B. სატელეკომუნიკაციო მომსახურება 

  

(ეს მომსახურება არ მოიცავს ეკონომიკურ 
საქმიანობას, რომელიც შედგება კონტენტის 
უზრუნველყოფისგან, რომელიც თავის მხრივ 
მოითხოვს სატელეკომუნიკაციო 
მომსახურებას მისი ტრანსპორტირებისთვის) 
a) ყველა მომსახურება, რომელიც შედგება 
სიგნალების გადაცემისა და მიღებისაგან 
ნებისმიერი ელექტრომაგნიტური 
საშუალებებით1, მაუწყებლობის გამოკლებით2 

რეჟიმი 1 და 2 
შეზღუდვა არ არის 

b) სატელიტური მაუწყებლობის გადაცემის 
მომსახურება3 

რეჟიმი 1 და 2 
EU: შეზღუდვა არ არის, გარდა იმ პირობისა, 
რომ მომსახურების მიმწოდებლებს ამ 
სექტორში შეიძლება დაეკისროთ საერთო 
ინტერესის მიზნების დაცვის 
ვალდებულებები, რომელიც დაკავშირებულია 
კონტენტის გადაცემასთან მათი ქსელების 
მეშვეობით ელექტრონული კომუნიკაციების 
სფეროში ევროკავშირის კანონმდებლობის 
შესაბამისად. 

 BE: ვალდებულება არ არის აღებული. 

1 ეს მომსახურება არ მოიცავს ონლაინ ინფორმაციას და/ან მონაცემთა დამუშავებას 
(ტრანზაქციის დამუშავების ჩათვლით) (CPC 843-ის ნაწილი), რომელიც შედის კომპიუტერულ 
მომსახურებაში (1.B) 
2 მაუწყებლობა განისაზღვრება როგორც გადაცემის უწყვეტი ჯაჭვი, რომელიც აუცილებელია 
სატელევიზიო და რადიო პროგრამების სიგნალების საზოგადოებისათვის მისაწოდებლად, 
მაგრამ არ მოიცავს ოპერატორებს შორის კავშირებს. 
3 ეს მომსახურება გულისხმობს სატელეკომუნიკაციო მომსახურებას, რომელიც მოიცავს რადიო 
და სატელევიზიო მაუწყებლობის გადაცემასა და მიღებას სატელიტების მიერ (სატელიტის 
მეშვეობით გადაცემის უწყვეტი ჯაჭვი, რომელიც საჭიროა სატელევიზიო და რადიო 
პროგრამების სიგნალების საზოგადოებისთვის გავრცელებისათვის). იგი მოიცავს სატელიტური 
მომსახურების გაყიდვას, მაგრამ არ მოიცავს სატელევიზიო პროგრამების პაკეტების ოჯახებზე 
მიყიდვას. 
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3. მშენებლობა და მასთან დაკავშირებული მომსახურება 
მშენებლობა და მასთან დაკავშირებული 
საინჟინრო მომსახურება 
(CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, 
CPC 516, CPC 517 და CPC 518) 

რეჟიმი 1 და 2 
შეზღუდვა არ არის 

4.სადისტრიბუციო მომსახურება 
(სამხედრო აღჭურვილობის, ასაფეთქებლების და სხვა საომარი მასალების დისტრიბუციის 
გარდა) 
A. კომისიის აგენტების მომსახურება რეჟიმი 1 და 2 
a) კომისიის აგენტების მომსახურება 
ავტომობილებზე, მოტოციკლეტებზე და 
თოვლმავლებზე და მათ ნაწილებსა და 
აქსესუარებზე 

EU, გარდა AT, SI, SE და FI: ვალდებულება არ 
არის აღებული ქიმიური პროდუქტების და 
ძვირფასი ლითონების (და ქვების) 
დისტრიბუციაზე. 

(CPC 61111-ის ნაწილი, CPC 6113-ის ნაწილი 
და CPC 6121-ის ნაწილი )  

AT: ვალდებულება არ არის აღებული 
პიროტექნიკური და აალებადი პროდუქციის 
და ასაფეთქებელი მოწყობილობების და 
ტოქსიკური ნივთიერებების დისტრიბუციაზე. 

b) კომისიის აგენტების სხვა მომსახურება  
(CPC 621)  
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B. საბითუმო ვაჭრობის მომსახურება AT, BG: ვალდებულება არ არის აღებული 

სამედიცინო გამოყენების პროდუქტების, 
როგორიცაა სამედიცინო და ქირურგიული 
მოწყობილობების, სამედიცინო 
ნივთიერებების და სამედიცინო გამოყენების 
სხვა საგნების, დისტრიბუციაზე. 
 
HR: ვალდებულება არ არის აღებული 
თამბაქოს ნაწარმის დისტრიბუციაზე. 

a) საბითუმო ვაჭრობის მომსახურება 
ავტომობილებზე, მოტოციკლეტებზე და 
თოვლმავლებზე და მათ ნაწილებსა და 
აქსესუარებზე რეჟიმი 1 
(CPC 61111-ის ნაწილი, CPC 6113-ის ნაწილი 
და CPC 6121-ის ნაწილი) 

AT, BG, FR, PL და RO: ვალდებულება არ არის 
აღებული თამბაქოსა და თამბაქოს 
პროდუქციის დისტრიბუციაზე.  
 
 

b) საბითუმო ვაჭრობის მომსახურება 
სატელეკომუნიკაციო ტერმინალების 
დანადგარებზე 

BG, FI, PL და RO: ვალდებულება არ არის 
აღებული ალკოჰოლური სასმელების 
დისტრიბუციაზე. 
 
SE: ვალდებულება არ არის აღებული 
ალკოჰოლური სასმელების საცალო 
დისტრიბუციაზე. 

(CPC 7542-ის ნაწილი) AT, BG, CZ, FI, RO, SK და SI: ვალდებულება არ 
არის აღებული მედიკამენტების 
დისტრიბუციაზე. 

c) სხვა საბითუმო სავაჭრო მომსახურება  
(CPC 622, ენერგეტიკის პროდუქტებით1 
საბითუმო ვაჭრობის მომსახურების გარდა)  

1 ეს მომსახურება, რომელიც მოიცავს CPC 62271, შედის ენერგეტიკასთან დაკავშირებულ 
მომსახურებაში (18.D) 
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C. საცალო ვაჭრობის მომსახურება1  
საცალო ვაჭრობის მომსახურება 
ავტომობილებზე, მოტოციკლეტებზე და 
თოვლმავლებზე და მათ ნაწილებსა და 
აქსესუარებზე 
 

 

(CPC 61112, CPC 6113-ის ნაწილი და CPC 6121-
ის ნაწილი) 

BG, HU და PL: ვალდებულება არ არის 
აღებული სასაქონლო ბროკერების 
მომსახურებაზე. 
 
FR: კომისიის აგენტების მომსახურებისთვის, 
ვალდებულება არ არის აღებული 
ტრეიდერებისა და ბროკერებისთვის, 
რომლებიც საქმიანობენ ეროვნული ინტერესის 
მქონე ახალი საკვები პროდუქტების 17 
ბაზარზე. ვალდებულება არ არის აღებული 
მედიკამენტებით საბითუმო ვაჭრობაზე.  
 

საცალო ვაჭრობის მომსახურება 
სატელეკომუნიკაციო ტერმინალების 
დანადგარებზე 

MT: ვალდებულება არ არის აღებული 
კომისიის აგენტების მომსახურებაზე. 

(CPC 7542-ის ნაწილი)  
BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, 
NL, PL, PT, SK და UK: საცალო ვაჭრობის 
მომსახურებისთვის, ვალდებულება არ არის 
აღებული, ფოსტით შეკვეთის გარდა. 

საკვები პროდუქტების საცალო ვაჭრობის 
მომსახურება   
(CPC 631)   
სხვა საქონლის (არა ენერგო პროდუქტების) 
საცალო ვაჭრობის მომსახურება, 
მედიკამენტების, სამედიცინო და 
ორთოპედიული პროდუქციის2 გარდა   
(CPC 632, CPC 63211-ის და CPC 63297-ის 
გარდა)   
D. ფრენჩაიზინგი   
(CPC 8929)  

1 არ მოიცავს მოვლისა და შეკეთების მომსახურებას, რომელიც შედის ბიზნეს მომსახურებაში 
(1.B. და 1.F.l) 
2 მედიკამენტებით, სამედიცინო და ორთოპედიული პროდუქციით საცალო ვაჭრობა შედის 
პროფესიულ მომსახურებაში (1.A.k) 
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5. მომსახურება განათლების სფეროში  
(მხოლოდ კერძო სექტორის დაფინანსებით მიღებული მომსახურება) 
A. დაწყებითი განათლების მომსახურება რეჟიმი 1 

(CPC 921) BG, CY, FI, HR, MT, RO, SE და SI: 
ვალდებულება არ არის აღებული. 
FR: მოქალაქეობის მოთხოვნა. თუმცა, უცხო 
ქვეყნის მოქალაქეებმა შეიძლება მიიღონ 
ავტორიზაცია კომპეტენტური 
ორგანოებისაგან, საგანმანათლებლო 
დაწესებულების დაფუძნების და 
მართვისთვის და სწავლებისთვის. 
IT: მოქალაქეობის მოთხოვნა მომსახურების 
მიმწოდებლებისთვის, სახელმწიფოს მიერ 
აღიარებული დიპლომების გაცემისთვის 
ავტორიზაციის მისაღებად. 

  რეჟიმი 2 
  CY, FI, HR, MT, RO, SE და SI: 

ვალდებულება არ არის აღებული. 
B. საშუალო განათლების მომსახურება რეჟიმი 1 
(CPC 922) BG, CY, FI, HR, MT, RO და SE: ვალდებულება 

არ არის აღებული. 
FR: მოქალაქეობის მოთხოვნა. თუმცა, უცხო 
ქვეყნის მოქალაქეებმა შეიძლება მიიღონ 
ავტორიზაცია კომპეტენტური 
ორგანოებისაგან, საგანმანათლებლო 
დაწესებულების დაფუძნების და 
მართვისთვის და სწავლებისთვის. 
IT: მოქალაქეობის მოთხოვნა მომსახურების 
მიმწოდებლებისთვის, სახელმწიფოს მიერ 
აღიარებული დიპლომების გაცემისთვის 
ავტორიზაციის მისაღებად. 

  რეჟიმი 2 
  CY, FI, MT, RO და SE: ვალდებულება არ არის 

აღებული. 
  რეჟიმი 1 და 2 
  LV: ვალდებულება არ არის აღებული 

საგანმანათლებლო მომსახურებაზე, რომელიც 
დაკავშირებულია შეზღუდული 
შესაძლებლობების მქონე სტუდენტებისთვის 
ტექნიკური და პროფესიული საშუალო 
განათლების ტიპის საგანმანათლებლო 
მომსახურების მიწოდებასთან (CPC 9224) 

 
GE/EU/ Annex XIV-B/ge 30 



სექტორი ან ქვესექტორი დათქმების აღწერა 
C. უმაღლესი განათლების მომსახურება რეჟიმი 1 
(CPC 923) AT, BG, CY, FI, MT, RO და SE: ვალდებულება 

არ არის აღებული. 
  FR: მოქალაქეობის მოთხოვნა. თუმცა, უცხო 

ქვეყნის მოქალაქეებმა შეიძლება მიიღონ 
ავტორიზაცია კომპეტენტური 
ორგანოებისაგან, საგანმანათლებლო 
დაწესებულების დაფუძნების და 
მართვისთვის და სწავლებისთვის. 

  IT: მოქალაქეობის მოთხოვნა მომსახურების 
მიმწოდებლებისთვის, სახელმწიფოს მიერ 
აღიარებული დიპლომების გაცემისთვის 
ავტორიზაციის მისაღებად. 
 

  რეჟიმი 2 
  AT, BG, CY, FI, MT, RO და SE: ვალდებულება 

არ არის აღებული. 
  რეჟიმი 1 და 2 
  CZ და SK: ვალდებულება არ არის აღებული 

უმაღლეს საგანმანათლებლო მომსახურებაზე, 
გარდა საშუალო სკოლის შემდგომი 
ტექნიკური და პროფესიული 
საგანმანათლებლო მომსახურებისა (CPC 92310) 

D. ზრდასრულთა განათლების მომსახურება რეჟიმი 1 და 2 
(CPC 924) CY, FI, MT, RO და SE: ვალდებულება არ არის 

აღებული. 
  AT: ვალდებულება არ არის აღებული 

მოზრდილთა საგანმანათლებლო 
მომსახურებაზე რადიო და სატელევიზიო 
მაუწყებლობის მეშვეობით. 
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E. სხვა საგანმანათლებლო მომსახურება რეჟიმი 1 და 2 
(CPC 929) AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, 

IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE და 
UK: ვალდებულება არ არის აღებული. 
რეჟიმი 1 
HR: შეზღუდვა არ არის დისტანციური 
სწავლებისათვის როგორც კორესპონდენციის 
მეშვეობით, ასევე   ტელეკომუნიკაციების 
გამოყენებით. 

6. გარემოს დაცვითი მომსახურება 
A. ნარჩენი წყლების მომსახურება რეჟიმი 1 

 
(CPC 9401)1 EU, გარდა EE, LT და LV: ვალდებულება არ 

არის აღებული, საკონსულტაციო 
მომსახურების გარდა. 
EE, LT და LV: შეზღუდვა არ არის 
 
რეჟიმი 2 
შეზღუდვა არ არის 

1 შეესაბამება საკანალიზაციო მომსახურებას. 
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B. მყარი/სახიფათო ნარჩენების მართვა, გარდა 
სახიფათო ნარჩენების ტრანსსასაზღვრო 
ტრანსპორტირებისა 

რეჟიმი 1 
EU, გარდა EE და HU: ვალდებულება არ არის 
აღებული, საკონსულტაციო მომსახურების 
გარდა. 
 
EE და HU: შეზღუდვა არ არის 
რეჟიმი 2 

a) ნარჩენებისაგან გასუფთავების მომსახურება შეზღუდვა არ არის 
(CPC 9402)    
b) სანიტარული და მსგავსი მომსახურება რეჟიმი 1 

EU, გარდა EE, HU და LT: ვალდებულება არ 
არის აღებული, საკონსულტაციო 
მომსახურების გარდა. 
 
EE, HU და LT: შეზღუდვა არ არის 
  
რეჟიმი 2 
შეზღუდვა არ არის  

(CPC 9403)   
C. ატმოსფერული ჰაერის და კლიმატის დაცვა რეჟიმი 1 

EU, გარდა EE, FI, LT, PL და RO: ვალდებულება 
არ არის აღებული, საკონსულტაციო 
მომსახურების გარდა. 
EE, FI, LT, PL, RO: შეზღუდვა არ არის 
  
რეჟიმი 2 
შეზღუდვა არ არის 

(CPC 9404)1   

1 შეესაბამება გამონაბოლქვი გაზების გაწმენდის მომსახურებას. 
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D. ნიადაგის და წყლების აღდგენა და 
გაწმენდა 

რეჟიმი 1 
EU, გარდა EE, FI და RO: ვალდებულება არ 
არის აღებული, საკონსულტაციო 
მომსახურების გარდა. 
 
EE, FI, RO: შეზღუდვა არ არის 
  
რეჟიმი 2 
შეზღუდვა არ არის 

a) დაბინძურებული ნიადაგის და წყლის 
მოვლა, აღდგენა   
(CPC 94060-ის ნაწილი)1   
E. ხმაურის და ვიბრაციის შემცირება რეჟიმი 1 

EU, გარდა EE, FI, LT, PL და RO: ვალდებულება 
არ არის აღებული, საკონსულტაციო 
მომსახურების გარდა. 
EE, FI, LT, PL და RO: შეზღუდვა არ არის 
  
რეჟიმი 2 
შეზღუდვა არ არის 

(CPC 9405)   

1 შეესაბამება გარემოს და ლანდშაფტის დაცვის მომსახურების ნაწილს. 
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F. ბიომრავალფეროვნების და ლანდშაფტის 
დაცვა 

რეჟიმი 1 
EU, გარდა EE, FI და RO: ვალდებულება არ 
არის აღებული, საკონსულტაციო 
მომსახურების გარდა. 
 
EE, FI და RO: შეზღუდვა არ არის 
  
რეჟიმი 2 
შეზღუდვა არ არის  

a) გარემოს და ლანდშაფტის დაცვის 
მომსახურება   
(CPC 9406-ის ნაწილი)   
G. სხვა გარემოსდაცვითი და დამხმარე 
მომსახურება 

რეჟიმი 1 
EU, გარდა EE, FI და RO: ვალდებულება არ 
არის აღებული, საკონსულტაციო 
მომსახურების გარდა. 
 
EE, FI და RO: შეზღუდვა არ არის 
  
რეჟიმი 2 
შეზღუდვა არ არის 

(CPC 94090)   
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7. ფინანსური მომსახურება   
 A. დაზღვევა და დაზღვევასთან 
დაკავშირებული მომსახურება 

რეჟიმი 1 და 2 

 AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, 
LU, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI და UK: 
ვალდებულება არ არის აღებული პირდაპირი 
დაზღვევის მომსახურებაზე, გარდა რისკების 
დაზღვევისა, რომელიც უკავშირდება: 

 i) საზღვაო გადაზიდვას და კომერციულ 
ავიაციას და კოსმოსურ გაშვებებს და ტვირთის 
გადაზიდვას (თანამგზავრების ჩათვლით), 
როცა ეს დაზღვევა ფარავს აქ 
ჩამოთვლილთაგან ნებისმიერს ან ყველას: 
ტრანსპორტირებულ საქონელს, საქონლის 
სატრანსპორტო საშუალებას და ამისგან 
წარმოშობილ ნებისმიერ ვალდებულებას; და  

 ii) საერთაშორისო ტრანზიტში მყოფ საქონელს 
 AT: აკრძალულია სარეკლამო და საშუამავლო 

საქმიანობა შვილობილი კომპანიის სახელით, 
რომელიც არ არის დაფუძნებული 
ევროკავშირში ან ფილიალის სახელით, 
რომელიც არ არის დაფუძნებული ავსტრიაში 
(გარდა გადაზღვევის და რეტროცესიის). 
სავალდებულო საჰაერო დაზღვევა, გარდა 
საერთაშორისო კომერციული საჰაერო 
ტრანსპორტის დაზღვევისა, შეიძლება 
განახორციელოს მხოლოდ ევროკავშირში 
დაფუძნებულმა შვილობილმა კომპანიამ ან 
ავსტრიაში დაფუძნებულმა ფილიალმა. 
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 DK: სავალდებულო საჰაერო დაზღვევა 
შეიძლება განახორციელოს მხოლოდ 
ევროკავშირში დაფუძნებულმა კომპანიებმა. 
კერძო პირებს ან კომპანიებს (სადაზღვევო 
კომპანიების ჩათვლით), დანიის კანონის 
მიხედვით ან დანიის კომპეტენტური ორგანოს 
მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო 
კომპანიების გარდა, არ აქვთ უფლება, საქმიანი 
მიზნებისთვის დანიაში ჩაერთონ დანიის 
რეზიდენტი პირების, დანიური გემების ან 
დანიაში მდებარე ქონების პირდაპირი 
დაზღვევის განხორციელებაში. 

 DE: სავალდებულო საჰაერო დაზღვევა 
შეიძლება განახორციელოს მხოლოდ 
ევროკავშირში დაფუძნებულმა შვილობილმა 
კომპანიამ ან გერმანიაში დაფუძნებულმა 
ფილიალმა. თუ უცხოურმა სადაზღვევო 
კომპანიამ დააფუძნა ფილიალი გერმანიაში, 
მას შეუძლია საერთაშორისო ტრანსპორტთან 
დაკავშირებული სადაზღვევო კონტრაქტების 
გაფორმება გერმანიაში, მხოლოდ გერმანიაში 
დაფუძნებული ფილიალის მეშვეობით. 

 FR: სახმელეთო ტრანსპორტთან 
დაკავშირებული რისკების დაზღვევის 
განხორციელების უფლება აქვთ მხოლოდ 
ევროკავშირში დაფუძნებულ სადაზღვევო 
ფირმებს. 

 PL: ვალდებულება არ არის აღებული 
გადაზღვევასა და რეტროცესიაზე, გარდა 
საერთაშორისო ვაჭრობაში ჩართულ 
საქონელთან დაკავშირებული რისკებისა. 

 PT: საჰაერო და საზღვაო ტრანსპორტის 
დაზღვევა, რომელიც ფარავს საქონელს, 
საჰაერო ხომალდს, გემის კორპუსს და 
სამანქანო განყოფილებას და 
პასუხისმგებლობას, შეიძლება 
განხორციელდეს მხოლოდ ევროკავშირში 
დაფუძნებული ფირმების მიერ; მხოლოდ 
ევროკავშირში დაფუძნებულ პირებს და 
კომპანიებს შეუძლიათ პორტუგალიაში ამ 
სადაზღვევო ბიზნესთან დაკავშირებული 
საშუამავლო მომსახურების განხორციელება. 
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 რეჟიმი 1 
 AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, 

LU, NL, PT, RO, SK, SE, SI და UK: 
ვალდებულება არ არის აღებული პირდაპირი 
დაზღვევის საშუამავლო მომსახურებაზე, 
გარდა რისკების დაზღვევისა, რომელიც 
უკავშირდება: 

 i) საზღვაო გადაზიდვას და კომერციული 
ავიაციას და კოსმოსურ გაშვებებს და ტვირთის 
გადაზიდვას (თანამგზავრების ჩათვლით), 
როცა ეს დაზღვევა ფარავს აქ 
ჩამოთვლილთაგან ნებისმიერს ან ყველას: 
ტრანსპორტირებულ საქონელს, საქონლის 
სატრანსპორტო საშუალებას და ამისგან 
წარმოშობილ ნებისმიერ ვალდებულებას; და  

 ii) საერთაშორისო ტრანზიტში მყოფ საქონელს. 

 BG: ვალდებულება არ არის აღებული 
პირდაპირ დაზღვევაზე, გარდა ბულგარეთის 
რესპუბლიკის ტერიტორიაზე უცხო ქვეყნის 
მიმწოდებლების მიერ უცხო ქვეყნის 
პირებისთვის მიწოდებული მომსახურებისა. 
სატრანსპორტო დაზღვევა, რომელიც ფარავს 
საქონელს, სატრანსპორტო საშუალებების 
დაზღვევას და ბულგარეთის რესპუბლიკის 
ტერიტორიაზე რისკებთან დაკავშირებული 
პასუხისმგებლობის დაზღვევას, პირდაპირ არ 
შეიძლება განხორციელდეს უცხო ქვეყნის 
სადაზღვევო კომპანიების მიერ. უცხოურ 
სადაზღვევო კომპანიას შეუძლია სადაზღვევო 
კონტრაქტების დადება მხოლოდ ფილიალის 
მეშვეობით.  ვალდებულება არ არის აღებული 
დეპოზიტების დაზღვევაზე და მსგავს 
საკომპენსაციო სქემებზე, აგრეთვე 
სავალდებულო სადაზღვევო სქემებზე. 
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B. საბანკო და სხვა ფინანსური 
მომსახურება (დაზღვევის გარდა) 

CY, LV და MT: ვალდებულება არ არის 
აღებული პირდაპირი დაზღვევის 
მომსახურებაზე, გარდა რისკების დაზღვევისა, 
რომელიც უკავშირდება: 

 i) საზღვაო გადაზიდვას და კომერციული 
ავიაციას და კოსმოსურ გაშვებებს და ტვირთის 
გადაზიდვას (თანამგზავრების ჩათვლით), 
როცა ეს დაზღვევა ფარავს აქ 
ჩამოთვლილთაგან ნებისმიერს ან ყველას: 
ტრანსპორტირებულ საქონელს, საქონლის 
სატრანსპორტო საშუალებას და ამისგან 
წარმოშობილ ნებისმიერ ვალდებულებას; და  

 ii) საერთაშორისო ტრანზიტში მყოფ საქონელს. 
 LT: ვალდებულება არ არის აღებული 

პირდაპირი დაზღვევის მომსახურებაზე, 
გარდა რისკების დაზღვევისა, რომელიც 
უკავშირდება: 

 i) საზღვაო გადაზიდვას და კომერციული 
ავიაციას და კოსმოსურ გაშვებებს და ტვირთის 
გადაზიდვას (თანამგზავრების ჩათვლით), 
როცა ეს დაზღვევა ფარავს აქ 
ჩამოთვლილთაგან ნებისმიერს ან ყველას: 
ტრანსპორტირებულ საქონელს, საქონლის 
სატრანსპორტო საშუალებას და ამისგან 
წარმოშობილ ნებისმიერ ვალდებულებას; და 
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 ii) საერთაშორისო ტრანზიტში მყოფ საქონელს, 
გარდა იმისა, რომელიც დაკავშირებულია 
სახმელეთო ტრანსპორტთან და რისკები 
უკავშირდება ლიტვას. 

 BG, LV, LT და PL: ვალდებულება არ არის 
აღებული სადაზღვევო შუამავლობაზე. 
ES: აქტუარული მომსახურებისთვის, 
დაწესებულია რეზიდენტობის მოთხოვნა და 
სამწლიანი შესაბამისი გამოცდილება. 

 FI: მხოლოდ ევროკავშირში სათავო ოფისის ან 
ფინეთში ფილიალის მქონე მზღვეველებს აქვთ 
უფლება განახორციელონ პირდაპირი 
დაზღვევის მომსახურება (თანადაზღვევის 
ჩათვლით). სადაზღვევო ბროკერის 
მომსახურების მიწოდება უნდა მოხდეს 
ევროკავშირში საქმიანობის მუდმივი ადგილის 
არსებობის საფუძველზე. 
HR: ვალდებულება არ არის აღებული 
პირდაპირი დაზღვევის და პირდაპირი 
დაზღვევის საშუამავლო მომსახურებაზე, 
გარდა შემდეგისა: 
a) სიცოცხლის დაზღვევა: ხორვატიაში 
მცხოვრები უცხოელებისთვის სიცოცხლის 
დაზღვევის მიწოდება; 
b) არასიცოცხლის დაზღვევა: ხორვატიაში 
მცხოვრები უცხოელებისთვის არასიცოცხლის 
დაზღვევის მიწოდება, გარდა ავტომობილების  
დაზღვევისა 
c) საზღვაო, საავიაციო, ტრანსპორტი. 

 HU: უნგრეთის ტერიტორიაზე პირდაპირი 
დაზღვევის მიწოდება იმ სადაზღვევო 
კომპანიების მიერ, რომლებიც 
დაფუძნებულები არ არიან ევროკავშირში, 
დაშვებულია მხოლოდ უნგრეთში 
რეგისტრირებული ფილიალის მეშვეობით. 
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 IT: ვალდებულება არ არის აღებული 
აქტუარულ საქმიანობაზე. სატრანსპორტო 
დაზღვევა, რომელიც ფარავს საქონელს, 
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევას და 
იტალიაში რისკებთან დაკავშირებული 
პასუხისმგებლობის დაზღვევას, შეიძლება 
განხორციელდეს მხოლოდ ევროკავშირში 
დაფუძნებული სადაზღვევო კომპანიების 
მიერ. ეს დათქმა არ ვრცელდება 
საერთაშორისო ტრანსპორტზე, რომელიც 
მოიცავს იტალიაში იმპორტს. 

 SE: პირდაპირი დაზღვევის განხორციელება 
დაშვებულია მხოლოდ შვედეთში 
ავტორიზებული სადაზღვევო მომსახურების 
მიმწოდებლის მიერ, იმ პირობით, რომ უცხო 
ქვეყნის მომსახურების მიმწოდებელი და 
შვედეთის სადაზღვევო კომპანია მიეკუთვნება 
ერთსა და იმავე კომპანიების ჯგუფს ან აქვთ 
თანამშრომლობის შეთანხმება. 

 რეჟიმი 2 
 AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, 

IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI და 
UK: ვალდებულება არ არის აღებული 
შუამავლობაზე. 

 
GE/EU/ Annex XIV-B/ge 41 



სექტორი ან ქვესექტორი დათქმების აღწერა 

 BG: პირდაპირი დაზღვევისთვის, ბულგარეთის 
ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს, აგრეთვე უცხო 
ქვეყნის პირებს, რომლებიც ბულგარეთის 
რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ეწევიან ბიზნეს 
საქმიანობას, შეუძლიათ ბულგარეთში მათ 
საქმიანობასთან დაკავშირებით გააფორმონ 
სადაზღვევო კონტრაქტები მხოლოდ ბულგარეთში 
სადაზღვევო საქმიანობის განხორციელებისთვის 
ლიცენზირებულ მიმწოდებლებთან. ამ 
კონტრაქტებიდან გამომდინარე სადაზღვევო 
კომპენსაციის ანაზღაურება უნდა მოხდეს 
ბულგარეთში. ვალდებულბა არ არის აღებული 
დეპოზიტების დაზღვევაზე და მსგავს 
საკომპენსაციო სქემებზე, აგრეთვე სავალდებულო 
სადაზღვევო სქემებზე. 
HR: ვალდებულება არ არის აღებული პირდაპირი 
დაზღვევის და პირდაპირი დაზღვევის საშუამავლო 
მომსახურებაზე, გარდა შემდეგისა: 
a) სიცოცხლის დაზღვევა: ხორვატიაში მცხოვრები 

უცხოელების მიერ სიცოცხლის დაზღვევის 
მიღების შესაძლებლობა; 

b) არასიცოცხლის დაზღვევა: 
(i) ხორვატიაში მცხოვრები უცხოელებისთვის 
არასიცოცხლის დაზღვევის მიღების 
შესაძლებლობა, გარდა ავტომობილების 
დაზღვევისა; 
(ii) პერსონალური ან ქონების რისკების დაზღვევა, 
რომელიც არ არის ხელმისაწვდომი ხორვატიის 
რესპუბლიკაში; უცხოეთში დაზღვევის 
შემსყიდველი კომპანიები, რომელიც 
დაკავშირებულია უცხოეთში საინვესტიციო 
საქმიანობასთან, მათ შორის მოწყობილობებთან ამ 
საქმიანობისთვის; უცხოური კრედიტების 
დაბრუნების უზრუნველყოფა (გირაოს დაზღვევა); 
საკუთრებაში არსებული იმ საწარმოების და 
ერთობლივი საწარმოების პერსონალური და 
ქონების დაზღვევა, რომლებიც ახორციელებენ 
ეკონომიკურ საქმიანობას უცხო ქვეყანაში, თუ 
ამგვარი მოთხოვნა არსებობს იმ ქვეყნის 
რეგულაციების ან მისი რეგისტრაციის 
შესაბამისად;  მშენებლობის ან კაპიტალური 
რემონტის პროცესში მყოფი გემები, თუ ამგვარად 
არის განსაზღვრული უცხოელ კლიენტთან 
(მყიდველთან) დადებული კონტრაქტით; 
c) საზღვაო, საავიაციო, ტრანსპორტი. 
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 IT: სატრანსპორტო დაზღვევა, რომელიც 
ფარავს საქონელს, სატრანსპორტო 
საშუალებების დაზღვევას და იტალიაში 
რისკებთან დაკავშირებული 
პასუხისმგებლობის დაზღვევას, შეიძლება 
განხორციელდეს მხოლოდ ევროკავშირში 
დაფუძნებული სადაზღვევო კომპანიების 
მიერ. ეს დათქმა არ ვრცელდება 
საერთაშორისო ტრანსპორტზე, რომელიც 
მოიცავს იტალიაში იმპორტს. 

 რეჟიმი 1 
 AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, 

IT, LU, NL, PL, PT, SK, SE და UK: 
ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 
ფინანსური ინფორმაციის მიწოდებისა და 
ფინანსური მონაცემების დამუშავებისა და 
საკონსულტაციო და სხვა დაკავშირებული  
მომსახურებებისა, შუამავლობის გარდა. 
CY: ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 
მიმოქცევადი ფასიანი ქაღალდებით 
ვაჭრობისა, ფინანსური ინფორმაციის 
მიწოდებისა და ფინანსური მონაცემების 
დამუშავებისა და საკონსულტაციო და სხვა 
დაკავშირებული მომსახურებებისა, 
შუამავლობის გარდა. 

 BE: სავალდებულოა ბელგიაში დაფუძნება 
საინვესტიციო სფეროში საკონსულტაციო 
მომსახურების მიწოდებისათვის. 

 BG: შეზღუდვები და პირობები შეიძლება 
დაწესდეს სატელეკომუნიკაციო ქსელების 
გამოყენებაზე. 

 EE: დეპოზიტების მისაღებად აუცილებელია 
ნებართვის მოპოვება ესტონეთის ფინანსური 
ზედამხედველობის სააგენტოსგან და სააქციო 
საზოგადოებად, შვილობილ კომპანიად ან 
ფილიალად დარეგისტრირება. 
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 საინვესტიციო ფონდების სამართავად 
სავალდებულოა სპეციალიზებული 
მმართველობითი კომპანიის დაფუძნება;  
საინვესიტიციო ფონდების აქტივების 
დეპოზიტარის ფუნქციის შესრულება შეუძლიათ 
მხოლოდ იმ საწარმოებს, რომლებსაც 
ევროკავშირში აქვთ იურიდიული მისამართი. 

 HR: ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 
დაკრედიტების, ფინანსური ლიზინგის, საგადახდო 
და ფულადი გზავნილების მომსახურების, 
გარანტიებისა და სხვა პირობითი 
ვალდებულებების გაცემის, ფულადი 
ინსტრუმენტების ბაზარზე საშუამავლო 
მომსახურების, ფინანსური ინფორმაციის 
მიწოდებისა და გადაცემის, ისევე, როგორც სხვა 
დაკავშირებული ფინანსური მომსახურებისა 
(შუამავლობის გარდა). 
LT: საინვესტიციო ფონდების მართვისთვის 
სავალდებულოა სპეციალიზებული 
მმართველობითი კომპანიის დაფუძნება. 
საინვესიტიციო ფონდების აქტივების 
დეპოზიტარის ფუნქციის შესრულება მხოლოდ იმ 
საწარმოებს შეუძლიათ, რომელთაც აქვთ 
იურიდიული მისამართი ან ფილიალი ლიტვაში. 

 IE: საინვესტიციო მომსახურების ან საინვესტიციო 
სფეროში საკონსულტაციო მომსახურების 
უზრუნველყოფა საჭიროებს შემდეგს: (I) პირის 
საქმიანობა ნებადართული იყოს ირლანდიის 
ტერიტორიაზე, რაც ჩვეულებრივ გულისხმობს, 
რომ ის იყოს რეგისტრირებული კორპორაციის, 
კომანდიტური საზოგადოების ან 
ინდივიდუალური მეწარმის სახით ყველა 
ზემოთჩამოთვლილ შემთხვევაში 
სათაო/რეგისტრირებული ოფისის იურიდიული 
მისამართით ირლანდიაში (საქმიანობის უფლება 
შესაძლოა არ იყოს სავალდებულო რიგ 
შემთხვევებში, მაგალითად, როდესაც მესამე 
ქვეყნის მომსახურების მიმწოდებელს არ აქვს 
კომერციული წარმომადგენლობა ირლანდიაში და 
მომსახურება არ არის განკუთვნილი ფიზიკური 
პირებისათვის), ან (II) პირის საქმიანობა 
ნებადართული იყოს  ევროკავშირის სხვა წევრ 
ქვეყანაში ევროკავშირის საინვესტიციო 
მომსახურების დირექტივის შესაბამისად. 

 IT: ვალდებულება არ არის აღებული "promotori di 
servizi finanziari"-ზე (გაყიდვების აგენტი ფინანსური 
მომსახურების დარგში). 
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 LV: ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 
ფინანსური ინფორმაციის მიწოდების და 
გადაცემისა ისევე, როგორც სხვა 
დაკავშირებული ფინანსური მომსახურებისა, 
შუამავლობის გარდა. 

 LT: საპენსიო ფონდების მართვისთვის 
სავალდებულოა კომერციული 
წარმომადგენლობა. 

 MT: ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 
დეპოზიტების მიღების, ყველა ტიპის 
დაკრედიტების, ფინანსური ინფორმაციის 
მიწოდების და დამუშავების, საკონსულტაციო 
და სხვა დაკავშირებული ფინანსური 
მომსახურებისა (შუამავლობის გარდა). 

 PL: ფინანსური ინფორმაციის მიწოდებისა და 
გადაცემისთვის, ფინანსური მონაცემების 
დამუშავებისა და დაკავშირებული 
პროგრამული უზრუნველყოფისთვის: 
მოთხოვნა, რომ გამოყენებულ იქნას საჯარო 
ტელეკომუნიკაციების ქსელი, ან სხვა 
ავტორიზებული ოპერატორის ქსელი. 

 RO: ვალდებულება არ არის აღებული 
ფინანსურ ლიზინგზე, ფულის ბაზრის 
ინსტრუმენტებით, უცხოური ვალუტით, 
წარმოებული ფინანსური პროდუქტებით, 
ვალუტის კურსისა და საპროცენტო 
განაკვეთის ინსტრუმენტებით,  მიმოქცევადი  
ფასიანი ქაღალდებით და სხვა მიმოქცევადი 
ინსტრუმენტებითა და ფინანსური აქტივებით 
ვაჭრობაზე, ნებისმიერი ტიპის ფასიანი 
ქაღალდების ემისიაში მონაწილეობაზე, 
აქტივების მართვასთან და  ფინანსურ 
აქტივებთან მიმართებაში ანგარიშსწორებასა 
და კლირინგზე. გადახდები და ფულადი 
გზავნილები ნებადართულია მხოლოდ 
რეზიდენტი ბანკის მეშვეობით. 

 SI:  
 (i) სახაზინო ობლიგაციების გამოშვებაში, 

საპენსიო ფონდის მართვაში მონაწილეობა:  
ვალდებულება არ არის აღებული. 
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 (ii) ყველა სხვა ქვესექტორში, გარდა 
ფინანსური ინფორმაციის მიწოდებისა და 
გადაცემის, კრედიტების მიღების (ყველა 
ტიპის სესხების მიღება) და ადგილობრივი 
იურიდიული პირების და ინდივიდუალური 
მეწარმეების სასარგებლოდ  უცხოური 
საკრედიტო დაწესებულებების მიერ 
გაცემული გარანტიებისა და სხვა პირობითი 
ვალდებულებების მიღებისა, და 
საკონსულტაციო და სხვა დაკავშირებული 
ფინანსური მომსახურებისა: ვალდებულება არ 
არის აღებული. სლოვენიის საფონდო ბირჟის 
წევრები უნდა იყვნენ დარეგისტრირებული 
იურიდიულ პირებად სლოვენიის 
რესპუბლიკაში ან უნდა წარმოადგენდნენ 
უცხოური საინვესტიციო ფირმების ან ბანკების 
ფილიალებს. 

 რეჟიმი 2 

 BG: ტელეკომუნიკაციის ქსელების 
გამოყენებაზე შესაძლოა არსებობდეს 
შეზღუდვები და პირობები.   

 PL: ფინანსური ინფორმაციის მიწოდებისა და 
გადაცემისთვის, ასევე, ფინანსური 
მონაცემების დამუშავებისთვის და მათთან 
დაკავშირებული პროგრამული 
უზრუნველყოფისთვის: სავალდებულოა, რომ 
გამოყენებულ იქნას საზოგადოებრივი 
სატელეკომუნიკაციო ქსელი ან სხვა 
ავტორიზებული ოპერატორის ქსელი. 

8. ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურება და სოციალური მომსახურება 
(მხოლოდ კერძო სექტორის დაფინანსებით მიღებული მომსახურება) 
A. საავადმყოფოების მომსახურება რეჟიმი 1 
(CPC 9311) AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, 

IE, IT, LV, LT, MT, LU, NL, PL, PT, RO, SI, SE, 
SK და UK: ვალდებულება არ არის აღებული. 
HR: ვალდებულება არ არის აღებული, 
ტელემედიცინის გარდა. 

C. რეზიდენტური ჯანდაცვის 
დაწესებულებები, საავადმყოფოებისგან 
განსხვავებული 

რეჟიმი 2 

(CPC 93193) შეზღუდვა არ არის 
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D. სოციალური მომსახურება რეჟიმი 1 
(CPC 933) AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, 

HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK 
და UK: ვალდებულება არ არის აღებული. 

  რეჟიმი 2 
  BE: ვალდებულება არ არის აღებული 

სოციალურ მომსახურებაზე, გარდა 
სარეაბილიტაციო და დასასვენებელ 
სახლებთან და მოხუცებულთა სახლებთან 
დაკავშირებული მომსახურებისა.   

9. ტურიზმი და მოგზაურობასთან დაკავშირებული მომსახურება 
A. სასტუმროები, რესტორნები და კვების 
ობიექტები რეჟიმი 1 
(CPC 641, CPC 642 და CPC 643) AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, 

LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE და 
UK: ვალდებულება არ არის აღებული, 
კატერინგის გარდა. 
HR: ვალდებულება არ არის აღებული. 

საჰაერო სატრანსპორტო მომსახურებაში 
კვების გარდა1 

რეჟიმი 2 
შეზღუდვა არ არის 

B. სამოგზაურო სააგენტოების და ტურ-
ოპერატორების მომსახურება 

რეჟიმი 1 
BG, HU: ვალდებულება არ არის აღებული. 

(ტურების მენეჯერების ჩათვლით) რეჟიმი 2 
(CPC 7471) შეზღუდვა არ არის 

1 კვება საჰაერო სატრანსპორტო მომსახურებაში შედის სატრანსპორტო მომსახურების დამხმარე 
მომსახურებაში (12.D.a), კერძოდ სახმელეთო მომსახურებაში 
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სექტორი ან ქვესექტორი დათქმების აღწერა 

C. ტურისტული გიდების მომსახურება რეჟიმი 1 
(CPC 7472) BG, CY, CZ, HU, IT, LT, MT, PL, SK და SI: 

ვალდებულება არ არის აღებული. 
  რეჟიმი 2 
  შეზღუდვა არ არის 

10. გამაჯანსაღებელი, კულტურული და სპორტული მომსახურება  
(აუდიო-ვიზუალური მომსახურებისგან განსხვავებული)  

A. გასართობი ხასიათის მომსახურება  
(თეატრის, ცოცხალი შემსრულებლების, 
ცირკის და დისკოთეკის მომსახურების 
ჩათვლით) 

რეჟიმი 1 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, 
HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, 
SI და UK: ვალდებულება არ არის აღებული. 

(CPC 9619)  რეჟიმი 2 
  CY, CZ, FI, HR, MT, PL, RO, SK და SI: 

ვალდებულება არ არის აღებული. 
  BG: ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

შემდეგისა: თეატრალური პროდიუსერის, 
მომღერლების, მუსიკალური ჯგუფის და 
ორკესტრის გასართობი მომსახურება (CPC 
96191); აგრეთვე, ავტორების, 
კომპოზიტორების, მოქანდაკეების, 
კონფერანსიეს და სხვა ინდივიდუალურ 
ხელოვანთა მომსახურება (CPC 96192); 
დამხმარე თეატრალური მომსახურება (CPC 
96193). 

  EE: ვალდებულება არ არის აღებული სხვა 
გასართობ მომსახურებაზე (CPC 96199), კინოსა 
და თეატრის მომსახურების გარდა. 

  LT და LV: ვალდებულება არ არის აღებული, 
კინოსა და თეატრის მომსახურების გარდა 
(CPC 96199-ის ნაწილი) 
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B. ახალი ამბების/საინფორმაციო და პრესის 
სააგენტოების მომსახურება 

რეჟიმი 1 და 2 

(CPC 962) შეზღუდვა არ არის 
C. ბიბლიოთეკების, არქივების, მუზეუმების 
და სხვა კულტურული მომსახურება 

რეჟიმი 1 

(CPC 963) BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, 
HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, 
SI, SE და UK: ვალდებულება არ არის 
აღებული. 

  რეჟიმი 2 
  BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU, 

IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, 
SE და UK: ვალდებულება არ არის აღებული. 

D. სპორტული მომსახურება რეჟიმი 1 და 2 
(CPC 9641) AT: ვალდებულება არ არის აღებული 

სათხილამურო სკოლის მომსახურებასა და 
სამთო გიდების მომსახურებაზე. 

  BG, CZ, LV, MT, PL, RO და SK: ვალდებულება 
არ არის აღებული. 

  რეჟიმი 1 
  CY, EE და HR: ვალდებულება არ არის 

აღებული. 
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სექტორი ან ქვესექტორი დათქმების აღწერა 
E. სარეკრეაციო პარკებისა და სანაპირო 
ზოლის მომსახურება 

რეჟიმი 1 და 2 

(CPC 96491) შეზღუდვა არ არის 
11. სატრანსპორტო მომსახურება 
A. საზღვაო ტრანსპორტი რეჟიმი 1 და 2 
a) მგზავრთა საერთაშორისო გადაყვანა BG, CY, DE, EE, ES, FR, FI, EL, IT, LT, MT, PT, 

RO, SI და SE: ავტორიზაცია ფიდერულ 
მომსახურებაზე. 

(CPC 7211 ეროვნული კაბოტაჟის 
ტრანსპორტის გამოკლებით1).   
b) b) ტვირთების საერთაშორისო გადაზიდვა   
(CPC 7212 ეროვნული კაბოტაჟის 
ტრანსპორტის გამოკლებით)2   

1 იმ საქმიანობის არეალისათვის ზიანის მიყენების გარეშე, რომელიც შეიძლება ჩაითვალოს 
კაბოტაჟად შესაბამისი ეროვნული კანონმდებლობის მიხედვით, ეს დანართი არ მოიცავს ეროვნული 
კაბოტაჟის ტრანსპორტს, რომელიც თავის მხრივ გულისხმობს მგზავრების ან საქონლის 
ტრანსპორტირებას ევროკავშირის წევრი ქვეყნის ერთ პორტს ან პუნქტს და ევროკავშირის იმავე 
წევრი ქვეყნის მეორე პორტს ან პუნქტს შორის, მათ შორის კონტინენტურ შელფს, როგორც არის 
განსაზღვრული საზღვაო სამართლის შესახებ გაეროს კონვენციით და მოძრაობას, დაწყებულს და 
დასრულებულს ევროკავშირის წევრი ქვეყნის ერთსა და იმავე პორტში ან პუნქტში.  
2 მოიცავს ფიდერულ მომსახურებას და მოწყობილობების გადატანას საერთაშორისო საზღვაო 
ტრანსპორტის მომსახურების მიმწოდებლების მიერ ერთსა და იმავე ქვეყანაში მდებარე პორტებს 
შორის, როდესაც არანაირი შემოსავლის მიღება არ ხდება.  
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სექტორი ან ქვესექტორი დათქმების აღწერა 
B. შიდა წყლების ტრანსპორტი რეჟიმი 1 და 2 
a) მგზავრთა გადაყვანა EU: ზომები, რომელიც ეფუძნება არსებულ ან 

მომავალ შეთანხმებებს შიდა წყლებზე 
დაშვებასთან დაკავშირებით (მათ შორის 
ხელშეკრულებები რაინი-მაინი-დუნაის 
არხზე), მოძრაობის ზოგიერთ უფლებას 
ხელმისაწვდომს ხდის დაკავშირებულ 
ქვეყნებში დაფუძნებული ოპერატორებისთვის, 
რომლებიც საკუთრებასთან დაკავშირებით 
აკმაყოფილებენ მოქალაქეობის კრიტერიუმებს. 
ექვემდებარება რეგულაციებს, რომლის 
მიხედვითაც ხორცილედება რაინზე 
ნაოსნობის შესახებ მანჰეიმის კონვენცია და 
ბელგრადის კონვენცია დუნაიზე ნავიგაციის 
შესახებ  

(CPC 7221 ეროვნული კაბოტაჟის 
ტრანსპორტის გამოკლებით) 

b) ტვირთის გადაზიდვა AT: აუცილებელია ავსტრიაში 
რეგისტრირებული კომპანიის ან მუდმივი 
დაფუძნების არსებობა. 

(CPC 7222 ეროვნული კაბოტაჟის 
ტრანსპორტის გამოკლებით) 

BG, CY, EE, FI, HR, HU, LT, MT, RO, SE და SI: 
ვალდებულება არ არის აღებული. 
CZ და SK: ვალდებულება არ არის აღებული 
მხოლოდ I რეჟიმისთვის. 

C. სარკინიგზო ტრანსპორტი რეჟიმი 1 
a) მგზავრთა გადაყვანა EU: ვალდებულება არ არის აღებული. 
(CPC 7111) რეჟიმი 2 
b) ტვირთის გადაზიდვა შეზღუდვა არ არის 
(CPC 7112)   
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სექტორი ან ქვესექტორი დათქმების აღწერა 
D. საგზაო ტრანსპორტი რეჟიმი 1 
a) მგზავრთა გადაყვანა EU: ვალდებულება არ არის აღებული. 
(CPC 7121 და CPC 7122)  რეჟიმი 2 
b) ტვირთის გადაზიდვა შეზღუდვა არ არის 
(CPC 7123, საკუთარი ანგარიშით ფოსტის 
გადატანის გარდა1).   
E. საქონლის ტრანსპორტირება მილსადენი 
ტრანსპორტით, საწვავის2 გარდა 

რეჟიმი 1 
EU: ვალდებულება არ არის აღებული. 

(CPC 7139)  რეჟიმი 2 
  AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, 

IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE და 
UK: ვალდებულება არ არის აღებული. 

1 CPC 71235-ის ნაწილი, რომელიც შედის საკომუნიკაციო მომსახურებაში (2.A), კერძოდ 
საფოსტო და საკურიერო მომსახურებაში. 
2 საწვავის მილსადენი ტრანსპორტით გადატანა შედის ენერგეტიკასთან დაკავშირებულ 
მომსახურებაში (13.B). 
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12. ტრანსპორტის დამხმარე მომსახურება1 

A. საზღვაო ტრანსპორტის დამხმარე 
მომსახურება   
a) საზღვაო სატვირთო მომსახურება  

b) სასაწყობო და შემნახველი მომსახურება 

 

(CPC 742-ის ნაწილი) 

 
c) განბაჟების მომსახურება  

d) საკონტეინერო სადგური და სასაწყობო 
მომსახურება 

1 არ მოიცავს სატრანსპორტო მოწყობილობების მოვლისა და შეკეთების მომსახურებას, 
რომელიც შედის ბიზნეს მომსახურებაში(1.F.l) 1-დან 1.F.l) 4-ის ჩათვლით)  
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e) საზღვაო სააგენტოს მომსახურება რეჟიმი 1 

EU: ვალდებულება არ არის აღებული საზღვაო 
სატვირთო მომსახურებაზე, ჩაბმისა და 
ბუქსირების მომსახურებაზე, განბაჟების და 
საკონტეინერო სადგურისა და სასაწყობო 
მეურნეობის მომსახურებაზე. 

f) საზღვაო ტვირთის გადაზიდვის 
მომსახურება 

g) ხომალდების ეკიპაჟით დაქირავება  
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, HU, LT, MT, PL, RO, 
SK, SI და SE: ვალდებულება არ არის აღებული 
ხომალდების ეკიპაჟით დაქირავებაზე. 

(CPC 7213) 

h) ჩაბმისა და ბუქსირების მომსახურება 
 (CPC 7214) 

i) საზღვაო ტრანსპორტის დამხმარე 
მომსახურება რეჟიმი 2 
(CPC 745-ის ნაწილი) შეზღუდვა არ არის 
j) სხვა დამხმარე მომსახურება  
(CPC 749-ის ნაწილი)  
B. შიდა წყლების ტრანსპორტის დამხმარე 
მომსახურება   
a) სატვირთო მომსახურება რეჟიმი 1 და 2 
(CPC 741-ის ნაწილი) EU: ზომები, რომელიც ეფუძნება არსებულ ან 

მომავალ შეთანხმებებს შიდა წყლებზე 
დაშვებასთან დაკავშირებით (მათ შორის 
ხელშეკრულებები რაინი-მაინი-დუნაის 
არხზე), მოძრაობის ზოგიერთ უფლებას 
ხელმისაწვდომს ხდის დაკავშირებულ 
ქვეყნებში დაფუძნებული ოპერატორებისთვის, 
რომლებიც საკუთრებასთან დაკავშირებით 
აკმაყოფილებენ მოქალაქეობის კრიტერიუმებს. 
ექვემდებარება რეგულაციებს, რომლის 
მიხედვითაც ხორცილედება რაინზე 
ნაოსნობის შესახებ მანჰეიმის კონვენცია და 
ბელგრადის კონვენცია დუნაიზე ნავიგაციის 
შესახებ 

b)  სასაწყობო და შემნახველი მომსახურება 
(CPC 742-ის ნაწილი) 
c) ტვირთის გადაზიდვის სააგენტოს 
მომსახურება  
 

(CPC 748-ის ნაწილი) EU: ვალდებულება არ არის აღებული ჩაბმისა 
და ბუქსირების მომსახურებაზე, გარდა რეჟიმი 
2-სა CZ, LV და SK-თვის, სადაც შეზღუდვა არ 
არის. 
HR: ვალდებულება არ არის აღებული, 
ტვირთის გადაზიდვის სააგენტოს 
მომსახურების გარდა. 
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d) ხომალდების ეკიპაჟით დაქირავება  
(CPC 7223)  
e) ჩაბმისა და ბუქსირების მომსახურება 
(CPC 7224)  
f) შიდა წყლების ტრანსპორტის დამხმარე 
მომსახურება   
(CPC 745-ის ნაწილი) რეჟიმი 1 
g) სხვა დამხმარე მომსახურება AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HU, LV, LT, MT, RO, 

SK, SI და SE: ვალდებულება არ არის აღებული 
ხომალდის ეკიპაჟით დაქირავებაზე. 

(CPC 749-ის ნაწილი)  
C. სარკინიგზო ტრანსპორტის დამხმარე 
მომსახურება   
a) სატვირთო მომსახურება  
(CPC 741-ის ნაწილი)  
b) სასაწყობო და შემნახველი მომსახურება  
(CPC 742-ის ნაწილი)  
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c) ტვირთის გადაზიდვის სააგენტოს 
მომსახურება  
(CPC 748-ის ნაწილი)  
d) ჩაბმისა და ბუქსირების მომსახურება  
(CPC 7113)  
e) სარკინიგზო ტრანსპორტის მომსახურების 
დამხმარე მომსახურება 

რეჟიმი 1  
EU: ვალდებულება არ არის აღებული ჩაბმისა 
და ბუქსირების მომსახურებაზე. 
HR: ვალდებულება არ არის აღებული, 
ტვირთის გადაზიდვის სააგენტოს 
მომსახურების გარდა. 

(CPC 743) რეჟიმი 2 
f) სხვა დამხმარე მომსახურება შეზღუდვა არ არის 
(CPC 749-ის ნაწილი)   
D. საგზაო ტრანსპორტის დამხმარე 
მომსახურება   
a) სატვირთო მომსახურება რეჟიმი 1 
(CPC 741-ის ნაწილი) AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, 

SK, SI და SE: ვალდებულება არ არის აღებული 
კომერციული საავტომობილო საშუალებების 
ოპერატორებით დაქირავებაზე. 
HR: ვალდებულება არ არის აღებული, 
ტვირთის გადაზიდვის სააგენტოს 
მომსახურების და საგზაო ტრანსპორტის 
დამხმარე მომსახურების გარდა, რომელიც 
ნებართვას საჭიროებს. 

b) სასაწყობო და შემნახველი მომსახურება 
 

(CPC 742-ის ნაწილი) რეჟიმი 2 
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c) ტვირთის გადაზიდვის სააგენტოს 
მომსახურება 

შეზღუდვა არ არის 

(CPC 748-ის ნაწილი)   
d) კომერციული საგზაო ტრანსპორტის 
ოპერატორებით დაქირავება   
(CPC 7124)   
e) საგზაო ტრანსპორტის დამხმარე 
მომსახურება   
(CPC 744)   
f) სხვა დამხმარე მომსახურება   
(CPC 749-ის ნაწილი)   
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D. საჰაერო ტრანსპორტის მომსახურების 
დამხმარე მომსახურება   
a) სახმელეთო მომსახურება (კვების 

ჩათვლით) 

რეჟიმი 1 

  EU: ვალდებულება არ არის აღებული, კვების 
გარდა. 

  რეჟიმი 2 
  BG, CY, CZ, HR, HU, MT, PL, RO, SK და SI: 

ვალდებულება არ არის აღებული. 

b) სასაწყობო და შემნახველი მომსახურება რეჟიმი 1 და 2 

(CPC 742-ის ნაწილი) შეზღუდვა არ არის. 

c) ტვირთის გადაზიდვის სააგენტოს 
მომსახურება 

რეჟიმი 1 და 2 

(CPC 748-ის ნაწილი) შეზღუდვა არ არის. 

d) საჰაერო ხომალდის ეკიპაჟით დაქირავება რეჟიმი 1 და 2 
(CPC 734) EU: საჰაერო ხომალდი, რომელიც გამოიყენება 

ევროკავშირის საჰაერო გადამზიდავის მიერ 
უნდა იყოს რეგისტრირებული ევროკავშირის 
წევრ ქვეყანაში, რომელიც ახორციელებს 
გადამზიდავის ლიცენზირებას ან სადმე 
სხვაგან ევროკავშირის ტერიტორიაზე.  
 

  რეგისტრაციის მიღების მიზნით, საჰაერო 
ხომალდის მფლობელი უნდა იყოს ან 
ფიზიკური პირი, რომელიც აკმაყოფილებს 
მოქალაქეობის სპეციფიკურ კრიტერიუმებს ან 
იურიდიული პირი, რომელიც აკმაყოფილებს 
კაპიტალის საკუთრებისა და კონტროლის 
სპეციფიკურ კრიტერიუმებს. 
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  გამონაკლისის სახით, განსაკუთრებულ 
შემთხვევებში, ევროკავშირის გარეთ 
რეგისტრირებული საჰაერო ხომალდი შეიძლება 
ლიზინგით გაიცეს უცხო ქვეყნის საჰაერო 
გადამზიდავის მიერ ევროკავშირის საჰაერო 
გადამზიდავზე, ამ უკანასკველის 
განსაკუთრებული მოთხოვნების, სეზონური 
გადაყვანის შესაძლებლობების ან საოპერაციო 
სირთულეების დაძლევის მოთხოვნების 
გათვალისწინებით, რომელთა დაკმაყოფილება 
შეუძლებელია ევროკავშირში რეგისტრირებული 
საჰაერო ხომალდის ლიზინგით აღებით. 
აღნიშნული საჭიროებს შეზღუდული ვადის 
თანხმობის მიღებას ევროკავშირის შესაბამისი 
წევრი ქვეყნისგან, რომელიც ევროკავშირის საჰაერო 
გადამზიდავზე გასცემს ლიცენზიას. 

e) გაყიდვები და მარკეტინგი რეჟიმი 1 და 2 
f) კომპიუტერული დაჯავშნის სისტემები EU: იმ შემთხვევაში, როდესაც ევროკავშირის 

საჰაერო გადამზიდავები არ ღებულობენ იმის 
ეკვივალენტურ რეჟიმს1, რაც მინიჭებულია 
ევროკავშირში მის ფარგლებს გარეთ არსებული 
კომპიუტერული დაჯავშნის სისტემის 
მომსახურების მიმწოდებლების მიერ, ან როდესაც, 
ევროკავშირის კომპიუტერული დაჯავშნის 
სისტემების მომსახურების მიმწოდებლები არ 
ღებულობენ იმის ეკვივალენტურ რეჟიმს, რაც 
მინიჭებულია ევროკავშირში მის ფარგლებს გარეთ 
არსებული საჰაერო გადამზიდავების მიერ, 
გარკვეული ზომები შეიძლება იქნას მიღებული 
ეკვივალენტური რეჟიმის მისაღწევად, შესაბამისად, 
ევროკავშირის ფარგლებს გარეთ არსებული 
საჰაერო გადამზიდავების მიმართ ევროკავშირში 
კომპიუტერული დაჯავშნის სისტემების 
მომსახურების მიმწოდებლების მიერ, ან 
ევროკავშირის გარეთ არსებული კომპიუტერული 
დაჯავშნის სისტემების მომსახურების 
მიმწოდებლების მიმართ  ევროკავშირში საჰაერო 
გადამზიდავების მიერ. 

g) აეროპორტის მართვა რეჟიმი 1 
  EU: ვალდებულება არ არის აღებული. 
  რეჟიმი 2 
  შეზღუდვა არ არის 

1 „ეკვივალენტური რეჟიმი“ გულისხმობს ევროკავშირის საჰაერო გადამზიდავების და ევროკავშირის 
კომპიუტერული დაჯავშნის სისტემების მომსახურების მიმწოდებლების არადისკრიმინაციულ რეჟიმში 
ჩაყენებას. 
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E. საქონლის მილსადენი ტრანსპორტით 
გადატანის დამხმარე მომსახურება, საწვავის 
გარდა1 

რეჟიმი 1 

a) მილსადენი ტრანსპორტით გადატანილი 
საქონლის (საწვავის გარდა) დასაწყობების და 
შენახვის მომსახურება 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, 
IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE და 
UK: ვალდებულება არ არის აღებული. 

(CPC 742-ის ნაწილი) რეჟიმი 2 
  შეზღუდვა არ არის 
13. სხვა სატრანსპორტო მომსახურება 
კომბინირებული სატრანსპორტო 
მომსახურების გაწევა 

BE, DE, DK, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LU, NL, PT და 
UK: შეზღუდვა არ არის, ვალდებულებების ამ 
ჩამონათვალში არსებულ იმ 
შეზღუდვებისთვის ზიანის მიყენების გარეშე, 
რომლებიც გავლენას ახდენენ ტრანსპორტის 
ნებისმიერ სახეობაზე. 

 AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, 
RO, SE, SI და SK:  ვალდებულება არ არის 
აღებული. 

1 საწვავის მილსადენი ტრანსპორტით გადატანის დამხმარე მომსახურება შედის 
ენერგეტიკასთან დაკავშირებულ მომსახურებაში (13.C). 
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14. ენერგეტიკასთან დაკავშირებული მომსახურება 
A. სამთომოპოვებით მრეწველობასთან 
დაკავშირებული მომსახურება რეჟიმი 1 და 2 
(CPC 883)1 შეზღუდვა არ არის 
B. საწვავის მილსადენი ტრანსპორტით 
გადატანა 

რეჟიმი 1 

(CPC 7131) EU: ვალდებულება არ არის აღებული. 
  რეჟიმი 2 
  AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, 

IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE და 
UK: ვალდებულება არ არის აღებული. 

1 მოიცავს ანაზღაურების ან კონტრაქტის საფუძველზე შემდეგი მომსახურების გაწევას: სამთომოპოვებით 
მრეწველობასთან დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურება, მიწისზედა სამშენებლო მოედნის 
მომზადება, მიწისზედა საბურღი მოწყობილობების დამონტაჟება, ბურღვა, საბურღი გვირგვინებით 
მომსახურება, გარსაცმებით და მილებით მომსახურება, საბურღი სითხის ინჟინერია და მიწოდება, მყარი 
ნივთიერებების კონტროლი, სარეწი და საჭაბურღილე სპეციალური სამუშაოები, ჭაბურღილის 
გეოლოგია და საბურღი სამუშაოების კონტროლი, ნიშნულების აღება, ჭაბურღილის გამოცდა, ხაზობრივი 
ინფრასტრუქტურა, სალიკვიდაციო ხსნარების მიწოდება და გამოყენება, სალიკვიდაციო 
მოწყობილობების მიწოდება და დამონტაჟება, დაცემენტება (წნევით ტუმბვა), მასტიმულირებელი 
მომსახურება (დაბზარვა, დაჟანგვა და წნევით ტუმბვა), ჭაბურღილების რემონტი და ჭაბურღილის 
შეკეთების მომსახურება, ჭაბურღილის დახურვა და მიტოვება.  
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C. მილსადენი ტრანსპორტით გადატანილი 
საწვავის დასაწყობებისა და შენახვის 
მომსახურება 

რეჟიმი 1 
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, 
IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE და 
UK: ვალდებულება არ არის აღებული. 

(CPC 742-ის ნაწილი)  რეჟიმი 2 
  შეზღუდვა არ არის 
D. საბითუმო ვაჭრობის მომსახურება მყარ, 
თხევად და აირისებრ საწვავზე და მასთან 
დაკავშირებულ პროდუქტებზე 

რეჟიმი 1: 
EU: ვალდებულება არ არის აღებული 
ელექტროენერგიით, ორთქლითა და ცხელი 
წყლით საბითუმო ვაჭრობაზე. 

(CPC 62271) რეჟიმი 2 
და საბითუმო ვაჭრობის მომსახურება 
ელექტროენერგიაზე, ორთქლსა და ცხელ 
წყალზე 

შეზღუდვა არ არის 

E. საცალო ვაჭრობის მომსახურება სამანქანო 
საწვავზე 

რეჟიმი 1 

(CPC 613) EU: ვალდებულება არ არის აღებული. 
  რეჟიმი 2 
  შეზღუდვა არ არის 
F. საცალო ვაჭრობის მომსახურება მაზუთზე, 
ბალონებში დატუმბულ აირზე, ქვანახშირზე 
და ხე-ტყეზე 

რეჟიმი 1 
EU: ვალდებულება არ არის აღებული 
ელექტროენერგიით, აირით (არა ბალონებში 
დატუმბული), ორთქლითა და ცხელი წყლით 
საცალო ვაჭრობაზე. 

(CPC 63297) BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, 
MT, NL, PL, PT, SK და UK: ვალდებულება არ 
არის აღებული მაზუთით, ბალონებში 
დატუმბული აირით, ქვანახშირით და ხე-
ტყით საცალო ვაჭრობაზე,  გარდა ფოსტით 
შეკვეთისა, რომელზეც შეზღუდვა არ არის. 

და საცალო ვაჭრობის მომსახურება 
ელექტროენერგიაზე, აირზე (არა ბალონებში 
დატუმბული), ორთქლზე და ცხელ წყალზე 
 

რეჟიმი 2 
შეზღუდვა არ არის 

 
GE/EU/ Annex XIV-B/ge 62 



სექტორი ან ქვესექტორი დათქმების აღწერა 
G. ენერგიის დისტრიბუციასთან 
დაკავშირებული მომსახურება 

რეჟიმი 1 
EU: ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 
საკონსულტაციო მომსახურებისა, რომელზეც 
შეზღუდვა არ არის 

( CPC 887) რეჟიმი 2 
  შეზღუდვა არ არის 
15. სხვა მომსახურება, რომელიც არ შედის სხვა კატეგორიებში 
a) რეცხვის, წმენდის და ღებვის მომსახურება რეჟიმი 1 

EU: ვალდებულება არ არის აღებული. 
(CPC 9701)  რეჟიმი 2 
  შეზღუდვა არ არის 
b) დალაქის მომსახურება რეჟიმი 1 
(CPC 97021) EU: ვალდებულება არ არის აღებული. 
  რეჟიმი 2 
  შეზღუდვა არ არის 
c)კოსმეტიკური პროცედურების, მანიკურისა 
და პედიკურის მომსახურება 

რეჟიმი 1 
EU: ვალდებულება არ არის აღებული. 

(CPC 97022)  რეჟიმი 2 
  შეზღუდვა არ არის 
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d) თავის მოვლის სხვა პროცედურები, 
რომლებიც არ არის სხვაგან 
კლასიფიცირებული 

რეჟიმი 1 

EU: ვალდებულება არ არის აღებული. 
(CPC 97029)  რეჟიმი 2 
  შეზღუდვა არ არის 
e) სპა მომსახურება და არა-თერაპიული 
მასაჟი, იმის გათვალისწინებით, რომ ეს 
მომსახურება ხორციელდება როგორც 
ფიზიკური სარელაქსაციო მომსახურება და 
არა სამედიცინო ან სარეაბილიტაციო 
მიზნებისათვის1. 

რეჟიმი 1 
EU: ვალდებულება არ არის აღებული. 
რეჟიმი 2 

(CPC ver. 1.0 97230)  შეზღუდვა არ არის 
g) სატელეკომუნიკაციო დაკავშირების 
მომსახურება (CPC 7543) 

რეჟიმი 1 და 2 

  შეზღუდვა არ არის 
 
 

________________ 
 
 

1 თერაპიული მასაჟი და თერმული მკურნალობის მომსახურება შედის სამედიცინო 
მომსახურებაში (1.A.h),  ექთნების, ფიზიოთერაპევტების და უმცროსი სამედიცინო პერსონალის 
მომსახურებაში (1.A.j) და ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებაში (8.A და 8.C) 
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დანართი XIV-C  
დათქმების ჩამონათვალი ძირითად პერსონალზე, სტაჟიორებზე და ბიზნესის გამყიდველებზე 

(ევროკავშირი) 
 

1. ქვემოთ მოცემული დათქმების ჩამონათვალი მოიცავს ეკონომიკურ საქმიანობას, რომელიც 
ლიბერალიზებულია ამ შეთანხმების IV კარის (ვაჭრობა და ვაჭრობასთან დაკავშირებული 
საკითხები) მე-6 თავის (დაფუძნება, მომსახურებით ვაჭრობა და ელექტრონული კომერცია) 
მე-2 და მე-3 ნაწილების შესაბამისად და აქ მოცემული შეზღუდვები ვრცელდება ძირითად 
პერსონალსა და სტაჟიორებზე ამ შეთანხმების 89-ე მუხლის შესაბამისად და ბიზნესის 
გამყიდველებზე 90-ე მუხლის შესაბამისად და აკონკრეტებს ამ შეზღუდვებს. ჩამონათვალი 
მოიცავს შემდეგ ელემენტებს:  
 
(a) პირველი სვეტი მიუთითებს სექტორზე ან ქვესექტორზე, რომელზეც ვრცელდება 
შეზღუდვები; და  
 
(b) მეორე სვეტი აღწერს შესაბამის შეზღუდვებს. 
 
როცა პუნქტ „b“-ში მოცემული სვეტი მოიცავს მხოლოდ წევრი ქვეყნის დათქმას, ის წევრი 
ქვეყნები, რომლებიც არ არიან მოხსენიებულნი, იღებენ ვალდებულებას შესაბამის 
სექტორში დათქმების გარეშე (ცალკეული წევრი ქვეყნის სპეციფიკური დათქმის 
არარსებობა ზიანს არ აყენებს ჰორიზონტალურ დათქმებს ან ევროკავშირის მასშტაბის 
სექტორულ დათქმებს).  
 
ევროკავშირის მხარე არ იღებს ვალდებულებას ძირითად პერსონალზე, სტაჟიორებზე და 
ბიზნესის გამყიდველებზე იმ ეკონომიკურ საქმიანობაში, რომელიც არ არის 
ლიბერალიზებული (ვალდებულება აღებული არ არის) ამ შეთანხმების  IV კარის (ვაჭრობა 
და ვაჭრობასთან დაკავშირებული საკითხები) მე-6 თავის (დაფუძნება, მომსახურებით 
ვაჭრობა და ელექტრონული კომერცია) მე-2 და მე-3 ნაწილების შესაბამისად. 
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2. ინდივიდუალური სექტორების და ქვესექტორების იდენტიფიცირებისას: 
(a) „CPC“ ნიშნავს პროდუქტების ცენტრალურ კლასიფიკაციას, როგორც მოცემულია 
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სტატისტიკის სამსახურის  სტატისტიკურ 
დოკუმენტებში (Series M, N° 77, CPC prov, 1991); და 
(b) „CPC ver. 1.0“ ნიშნავს პროდუქტების ცენტრალურ კლასიფიკაციას, როგორც მოცემულია 
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სტატისტიკის სამსახურის  სტატისტიკურ 
დოკუმენტებში (Series M, N° 77, CPC ver 1.0, 1998). 

3. ვალდებულებები ძირითად პერსონალზე, სტაჟიორებზე, მომსახურების გამყიდველებზე და 
საქონლის გამყიდველებზე არ გამოიყენება იმ შემთხვევაში, როდესაც პირების დროებითი 
ყოფნის მიზანი ან ეფექტი არის შრომით/მმართველობით დავებში ან მოლაპარაკებებში 
ჩართვა ან მათ შედეგებზე სხვაგვარი ზემოქმედება. 

4. ქვემოთ მოცემული ჩამონათვალი არ მოიცავს საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან და 
პროცედურებთან, ტექნიკურ სტანდარტებთან და სალიცენზიო მოთხოვნებთან და 
პროცედურებთან დაკავშირებულ ზომებს, როცა ეს ზომები არ წარმოადგენს შეზღუდვებს ამ 
შეთანხმების 89-ე და 90-ე მუხლების შესაბამისად. ეს ზომები (მაგალითად, ლიცენზიის 
მიღება, რეგულირებად სექტორებში კვალიფიკაციის აღიარების მიღება, სპეციალური 
გამოცდის, მათ შორის, ენის გამოცდის ჩაბარება, და მუდმივი საცხოვრებლის მოთხოვნა იმ 
ტერიტორიაზე, სადაც ხორციელდება ეკონომიკური საქმიანობა), იმისდა მიუხედავად, არის 
თუ არა ის მითითებული, ნებისმიერ შემთხვევაში გამოიყენება საქართველოს ძირითადი 
პერსონალის, სტაჟიორების და ბიზნესის გამყიდველების მიმართ. 

5. ევროკავშირის და მისი წევრი ქვეყნების კანონების და რეგულაციების ყველა სხვა 
მოთხოვნები, რომლებიც ეხება ქვეყანაში შესვლას, დარჩენას, მუშაობას და სოციალური 
დაცვის ზომებს, გამოიყენება უცვლელად, მათ შორის ქვეყანაში დარჩენის ვადის, 
მინიმალური ხელფასისა და ხელფასების კოლექტიური ხელშეკრულებების რეგულაციები. 

6. ამ შეთანხმების 76-ე მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, ქვემოთ მოცემული ჩამონათვალი 
არ მოიცავს მხარის მიერ გაცემულ სუბსიდიებთან დაკავშირებულ ზომებს. 
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7. ქვემოთ მოცემული ჩამონათვალი ზიანს არ აყენებს სახელმწიფო მონოპოლიების და 
ექსკლუზიური უფლებების არსებობას, როგორც არის აღწერილი დაფუძნებასთან 
დაკავშირებული ვალდებულებების ჩამონათვალში.  

8. იმ სექტორებში, სადაც გამოიყენება ეკონომიკური საჭიროების ტესტები, მათი მთავარი 
კრიტერიუმი უნდა იყოს წევრი ქვეყნის შესაბამის ბაზარზე არსებული სიტუაციის ან იმ 
რეგიონის შეფასება, სადაც უნდა განხორციელდეს მომსახურების მიწოდება. შეფასება უნდა 
მოიცავდეს მომსახურების არსებული მიმწოდებლების რიცხვს და მათზე შესაბამის 
ზეგავლენას. 

9. ქვემოთ მოცემული ვალდებულებების ჩამონათვალიდან გამომდინარე უფლებებსა და 
ვალდებულებებს არ უნდა ჰქონდეს  თვითგანხორციელების ეფექტი და შესაბამისად, 
პირდაპირ არ უნდა ანიჭებდეს უფლებებს ფიზიკურ ან იურიდიულ პირებს.  
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სექტორი ან 
ქვესექტორი დათქმების აღწერა 

 
ყველა სექტორი 

კორპორაციის შიგნით გადაადგილებული პირები 
BG: კორპორაციის შიგნით გადაადგილებული პირების რიცხვი არ 
უნდა აღემატებოდეს ბულგარეთის შესაბამისი იურიდიული პირის 
მიერ დასაქმებული ევროკავშირის მოქალაქეების საშუალო 
წლიური მაჩვენებლის 10%-ს. იმ შემთხვევაში, როდესაც 
დასაქმებულთა რიცხვი 100-ზე ნაკლებია, კორპორაციის შიგნით 
გადაადგილებული პირების რიცხვი, ავტორიზაციის შესაბამისად, 
შეიძლება აღემატებოდეს მთლიან დასაქმებულთა 10%-ს. 
HU: ვალდებულება არ არის აღებული საქართველოს იურიდიულ 
პირში პარტნიორად მყოფ ფიზიკურ პირზე. 

 
ყველა სექტორი 

სტაჟიორები 
AT, CZ, DE, ES, FR და HU-თვის, ტრეინინგი უნდა იყოს 
დაკავშირებული  უნივერსიტეტის მიღებულ დიპლომთან. 
BG და HU: სტაჟიორებისთვის მოთხოვნილია ეკონომიკური 
საჭიროებების ტესტები1. 

1 მომსახურების სექტორებთან მიმართებით, ეს შეზღუდვები შეესაბამება GATS-ის 
ვალდებულებებით განსაზღვრულ შეზღუდვებს. 
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სექტორი ან 
ქვესექტორი დათქმების აღწერა 

 
ყველა სექტორი 

მმართველი დირექტორები და აუდიტორები 
AT: იურიდიული პირების ფილიალების მმართველი 
დირექტორები უნდა იყვნენ ავსტრიის რეზიდენტები. 
იურიდიულ პირში ან მის ფილიალში დასაქმებულ ფიზიკურ 
პირებს, რომლებიც ავსტრიის ვაჭრობის აქტის შესრულებას 
აკონტროლებენ, უნდა გააჩნდეთ მუდმივი საცხოვრებელი 
ადგილი ავსტრიაში. 
FI: უცხოელი, რომელიც ეწევა ვაჭრობას როგორც კერძო მეწარმე, 
საჭიროებს ვაჭრობის ნებართვის მიღებას და უნდა იყოს EEA-ს 
მუდმივი რეზიდენტი. ყველა სექტორისთვის, EEA-ს 
რეზიდენტობის მოთხოვნა ვრცელდება მმართველ 
დირექტორებზე; თუმცა, ცალკეულ კომპანიებს შეიძლება 
მიენიჭოთ გამონაკლისები. 
FR: სამრეწველო, კომერციული და სახელოსნო საქმიანობის 
დირექტორი, თუ მას არ აქვს რეზიდენტობის ნებართვა, 
საჭიროებს სპეციალურ ავტორიზაციას. 
RO: კომერციული კომპანიების აუდიტორების და მათი 
მოადგილეების უმრავლესობა უნდა იყოს რუმინეთის მოქალაქე. 
SE: იურიდიული პირის ან მისი ფილიალის მმართველი 
დირექტორი უნდა იყოს შვედეთის რეზიდენტი. 
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სექტორი ან 
ქვესექტორი დათქმების აღწერა 

 
ყველა სექტორი 

აღიარება 
EU: ევროკავშირის დირექტივები დიპლომების ორმხრივ 
აღიარებაზე ვრცელდება მხოლოდ ევროკავშირის მოქალაქეებზე. 
ევროკავშირის ერთ-ერთ წევრ ქვეყანაში რეგულირებადი 
პროფესიული მომსახურების განხორციელება არ ანიჭებს სხვა 
წევრ ქვეყანაში საქმიანობის უფლებას1. 

6. ბიზნეს 
მომსახურება 

 

A. პროფესიული 
მომსახურება 

 

1 ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის ევროკავშირის მასშტაბის კვალიფიკაციის 
აღიარების მიზნით, საჭიროა ორმხრივი აღიარების ხელშეკრულება, რომლის მოლაპარაკება 
ხდება ამ შეთანხმების 96-ე მუხლით განსაზღვრული პირობებით.  
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სექტორი ან 
ქვესექტორი დათქმების აღწერა 

a) იურიდიული 
მომსახურება  
 
 (CPC 861)1 
(გარდა იურიდიული 
საკონსულტაციო და 
იურიდიული 
დოკუმენტაციის და 
სერტიფიცირების 
მომსახურებისა, 
რომელიც 
ხორციელდება 
საჯარო ფუნქციების 
მქონე იურისტების 
მიერ, როგორიცაა 
ნოტარიუსები, 
მანდატურები ან სხვა 
საჯარო უწყებების და 
სასამართლოს 
თანამშრომლები)   
 

AT, CY, ES, EL, LT, MT, RO და SK: ადვოკატთა ასოციაციის სრული 
წევრობა, რომელიც საჭიროა ადგილობრივ (ევროკავშირის და წევრი 
ქვეყნის) კანონმდებლობაზე მუშაობისთვის, წარმოადგენს მოქალაქეობის 
მოთხოვნის საგანს. ესპანეთის (ES) შემთხვევაში, გამონაკლისები დაიშვება 
კომპეტენტური ორგანოების მიერ. 
 
BE, FI: ადვოკატთა ასოციაციის სრული წევრობა, რომელიც საჭიროა 
იურიდიული წარმომადგენლობითი მომსახურებისთვის, არის 
მოქალაქეობის და რეზიდენტობის მოთხოვნის საგანი. ბელგიაში (BE) 
სისხლის სამართლის საქმეების გარდა, საკასაციო სასამართლოს წინაშე 
წარმომადგენლობისთვის გამოიყენება კვოტები. 
BG: ქართველ იურისტებს უფლება აქვთ განახორციელონ მხოლოდ 
იურიდიული წარმომადგენლობა მათი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის, 
რომელიც თავის მხრივ უნდა განხორციელდეს ნაცვალგების პრინციპით 
და ბულგარეთის იურისტთან თანამშრომლობით. საშუამავლო 
მომსახურებისთვის სავალდებულოა მუდმივი რეზიდენტობა.  
FR: იურისტთა დაშვება ისეთ პროფესიებზე, როგორიცაა უზენაესი 
სასამართლოს ადვოკატი (avocet aupres de la Cour de Cassation) და 
სახელმწიფო საბჭოს ადვოკატი (avocet aupres du Conseil d’Etat), 
წარმოადგენს კვოტების და მოქალაქეობის მოთხოვნის საგანს. 
 

1 მოიცავს იურიდიულ საკონსულტაციო მომსახურებას, იურიდიულ წარმომადგენლობას, საარბიტრაჟო 
მომსახურებას და საშუამავლო და იურიდიული დოკუმენტაციისა და სერტიფიცირების მომსახურებას. 
იურიდიული მომსახურების გაწევა დაშვებულია მხოლოდ საერთაშორისო საჯარო სამართალზე, 
ევროკავშირის კანონმდებლობასა და იმ იურისდიქციის კანონმდებლობაზე, რომელშიც მომსახურების 
მიმწოდებელი და მისი პერსონალი საქმიანობს, როგორც იურისტი. აღნიშნული მომსახურების გაწევა, 
სხვა მომსახურების გაწევის მსგავსად, წარმოადგენს ევროკავშირის წევრი ქვეყნის სალიცენზიო 
მოთხოვნებისა და პროცედურების საგანს. საერთაშორისო საჯარო სამართალზე და უცხო ქვეყნის 
კანონმდებლობაზე მომუშავე იურისტებისთვის, ეს მოთხოვნები, სხვა მოთხოვნებთან ერთად, შეიძლება 
მოიცავდეს ადგილობრივი ეთიკის კოდექსებთან შესაბამისობას, საკუთარი ქვეყნის წოდების გამოყენებას 
(გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მოპოვებულია მიმღები ქვეყნის წოდების აღიარება), დაზღვევის 
მოთხოვნებს, გამარტივებულ რეგისტრაციას მიმღები ქვეყნის ადვოკატთა ასოციაციაში ან გამარტივებულ 
მიღებას მიმღები ქვეყნის ადვოკატთა ასოციაციაში უნარების ტესტის მეშვეობით და მუდმივი 
საცხოვრებლის მოთხოვნას მიმღებ ქვეყანაში. იურიდიული მომსახურება ევროკავშირის 
კანონმდებლობის მიხედვით უნდა განხორციელდეს მაღალი კვალიფიკაციის მქონე ინდივიდუალურად 
მოქმედი იურისტის მიერ, რომელიც მიღებულია ევროკავშირის ადვოკატთა ასოციაციაში და 
იურიდიული მომსახურება ევროკავშირის წევრი ქვეყნის კანონმდებლობაზე უნდა განხორციელდეს 
მაღალი კვალიფიკაციის მქონე ინდივიდუალურად მოქმედი იურისტის მიერ, რომელიც მიღებულია 
ევროკავშირის იმ წევრი ქვეყნის ადვოკატთა ასოციაციაში. შესაბამისად, ევროკავშირის წევრი ქვეყნის 
ადვოკატთა ასოციაციის სრული წევრობა შეიძლება საჭირო იყოს ევროკავშირის სასამართლოს ან სხვა 
კომპეტენტური ორგანოების წინაშე წარმომადგენლობისთვის, ვინაიდან ის გულისხმობს ევროკავშირის 
და ეროვნული საპროცედურო კანონმდებლობის აღსრულებას. მიუხედავად ამისა, ზოგიერთ წევრ 
ქვეყანაში, უცხო ქვეყნის იურისტებს, რომლებიც არ არიან ადვოკატთა ასოციაციის სრული წევრები, 
უფლება აქვთ წარმოადგინონ მხარე სამოქალაქო სამართალწარმოებაში, თუ ეს მხარე წარმოადგენს იმ 
ქვეყნის მოქალაქეს, რომელშიც ამ იურისტს აქვს საქმიანობის უფლება.   
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 HR: ადვოკატთა ასოციაციის სრული წევრობა, რომელიც 
სავალდებულოა იურიდიული წარმომადგენლობითი 
საქმიანობისთვის, არის მოქალაქეობის მოთხოვნის საგანი 
(ხორვატიის მოქალაქეობა ან ევროკავშირის სხვა წევრი ქვეყნის 
მოქალაქეობა). 
HU: ადვოკატთა ასოციაციის სრული წევრობა წარმოადგენს 
მოქალაქეობის და რეზიდენტობის მოთხოვნის საგანს. უცხოელი 
იურისტების იურიდიული საქმიანობის არეალი შემოიფარგლება 
იურიდიული კონსულტაციების გაწევით, რომელიც უნდა 
განხორციელდეს უნგრელ იურისტთან ან იურიდიულ ფირმასთან 
თანამშრომლობის კონტრაქტის საფუძველზე. 
LV: მოქალაქეობის მოთხოვნა სასამართლოს მიერ დანიშნული 
იურისტებისთვის, რომელთათვისაც ხელმისაწვდომია 
იურიდიული წარმომადგენლობა სისხლის სამართლის საქმის 
წარმოებისას.  
DK: იურიდიული საკონსულტაციო საქმიანობის მარკეტინგი 
ხელმისაწვდომია მხოლოდ დანიის ლიცენზიის მქონე 
იურისტებისთვის. დანიის ლიცენზიის მისაღებად 
სავალდებულოა დანიის სამართლის გამოცდის ჩაბარება. 
LU: ლუქსემბურგისა და ევროკავშირის კანონმდებლობაზე 
იურიდიული მომსახურების გაწევისთვის სავალდებულოა 
მოქალაქეობა.  
SE: რეზიდენტობის მოთხოვნა ადვოკატთა ასოციაციის სრული 
წევრობისთვის, რომელიც აუცილებელია მხოლოდ შვედეთის 
“advokat”-ის წოდების გამოყენებისთვის. 

b) 1. ბუღალტრული 
აღრიცხვის 
მომსახურება 
(CPC 86212, 
„აუდიტორული 
მომსახურების“ გარდა, 
CPC 86213, CPC 86219 
და CPC 86220) 

FR:  ბუღალტრული აღრიცხვის მომსახურების გაწევა 
დამოკიდებულია ეკონომიკის, ფინანსთა და მრეწველობის 
მინისტრის გადაწყვეტილებაზე, საგარეო საქმეთა მინისტრთან 
შეთანხმებით. რეზიდენტობის მოთხოვნა არ უნდა აღემატებოდეს 
ხუთ წელს. 
IT: რეზიდენტობის მოთხოვნა. 
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b) 2.აუდიტორული 
მომსახურება 
(CPC 86211 და 86212, 
ბუღალტრული 
მომსახურების გარდა) 

AT: მოქალაქეობის მოთხოვნა კომპეტენტური ორგანოების წინაშე 
წარმომადგენლობისთვის და სპეციფიკურ ავსტრიულ კანონებში 
(მაგალითად, სააქციო საზოგადოების კანონი, საფონდო ბირჟის 
კანონი, ბანკების კანონი და ა.შ.) განსაზღვრული აუდიტორული 
მომსახურების გაწევისთვის. 
DK: რეზიდენტობის მოთხოვნა. 
ES: მოქალაქეობის მოთხოვნა სავალდებულო აუდიტის 
განმხორციელებელი პირებისთვის და კომპანიების 
ადმინისტრატორების, დირექტორების და პარტნიორებისთვის, 
გარდა იმ კომპანიებისა, რომლებსაც ეხებათმე-8 EEC დირექტივა 
სამეწარმეო კანონმდებლობის შესახებ. 
FI: რეზიდენტობის მოთხოვნა არანაკლებ ერთი აუდიტორისთვის 
ფინეთის შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაში. 
EL: მოქალაქეობის მოთხოვნა სავალდებულო აუდიტის 
განმხორციელებელი პირებისთვის. 
HR: აუდიტორული მომსახურების გაწევა შეუძლიათ მხოლოდ 
სერტიფიცირებულ აუდიტორებს, რომლებსაც აქვთ ხორვატიის 
აუდიტორთა პალატის მიერ ფორმალურად აღიარებული 
ლიცენზია.  
IT: რეზიდენტობის მოთხოვნა ინდივიდუალური 
აუდიტორებისთვის. 
SE: მხოლოდ შვედეთში დამტკიცებულ აუდოტორებს შეუძლიათ 
განახორციელონ სავალდებულო აუდიტორული მომსახურება 
ცალკეულ უწყებებში, მათ შორის, ყველა შეზღუდული 
პასუხისმგებლობის საზოგადოებაში. დამტკიცებისთვის 
მოქმედებს რეზიდენტობის მოთხოვნა. 

c) საგადასახადო 
საკონსულტაციო 
მომსახურება 
(CPC 863)1 

AT: მოქალაქეობის მოთხოვნა კომპეტენტური ორგანოების წინაშე 
წარმომადგენლობისთვის. 
BG და SI: მოქალაქეობის მოთხოვნა სპეციალისტებისთვის. 
HU: რეზიდენტობის მოთხოვნა. 

1  არ მოიცავს საგადასახადო საკითხებში იურიდიულ საკონსულტაციო და იურიდიულ 
წარმომადგენლობით მომსახურებას, რომელიც შედის იურიდიულ მომსახურებაში (6.A.a). 
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d)არქიტექტურული 
მომსახურება  
და 
e) ურბანული 
დაგეგმარების და 
ლანდშაფტის 
არქიტექტურული 
მომსახურება 
(CPC 8671 და CPC 
8674) 

EE: არანაკლებ ერთი პასუხისმგებელი პირი (პროექტის მენეჯერი 
ან კონსულტანტი) უნდა იყოს ესტონეთის რეზიდენტი. 
BG: უცხოელ სპეციალისტებს უნდა გააჩნდეთ არანაკლებ 
ორწლიანი გამოცდილება მშენებლობის სფეროში. მოქალაქეობის 
მოთხოვნა ურბანული დაგეგმარების და ლანდშაფტის 
არქიტექტურული მომსახურებისთვის.  
EL, HU და IT: რეზიდენტობის მოთხოვნა. 
SK: შესაბამისი პალატის წევრობა სავალდებულოა; შესაძლებელია 
შესაბამისი უცხოური ორგანიზაციების წევრობის აღიარება. 
დაწესებულია რეზიდენტობის მოთხოვნა, თუმცა დაიშვება 
გამონაკლისები. 

f) საინჟინრო 
მომსახურება 
და 
g) ინტეგრირებული 
საინჟინრო 
მომსახურება 
(CPC 8672 და CPC 
8673) 

EE: არანაკლებ ერთი პასუხისმგებელი პირი (პროექტის მენეჯერი 
ან კონსულტანტი) უნდა იყოს ესტონეთის რეზიდენტი. 
BG: უცხოელ სპეციალისტებს უნდა გააჩნდეთ არანაკლებ 2 
ორწლიანი გამოცდილება მშენებლობის სფეროში. 
HR, IT და SK: რეზიდენტობის მოთხოვნა. 
EL და HU: რეზიდენტობის მოთხოვნა (CPC 8673-თვის 
რეზიდენტობის მოთხოვნა მოქმედებს მხოლოდ 
სტაჟიორებისთვის). 
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h) სამედიცინო 
(ფსიქოლოგების 
ჩათვლით) და 
სტომალტოლოგიური 
მომსახურება (CPC 
9312 და CPC 85201-ის 
ნაწილი)   

CZ, IT და SK: რეზიდენტობის მოთხოვნა. 
CZ, RO და SK: ავტორიზაცია კომპეტენტური ორგანოების მიერ 
სავალდებულოა უცხოელი ფიზიკური პირებისთვის. 
BE და LU: სტაჟიორების შემთხვევაში, ავტორიზაცია 
კომპეტენტური ორგანოების მიერ სავალდებულოა უცხოელი 
ფიზიკური პირებისთვის. 
BG, MT:  მოქალაქეობის მოთხოვნა. 
DK: შეზღუდული ავტორიზაცია სპეციფიკური ფუნქციის 
შესასრულებლად შეიძლება გაიცეს არაუმეტეს 18 თვით და 
მოითხოვს რეზიდენტობას.  
FR: მოქალაქეობის მოთხოვნა. თუმცა, დაშვება შესაძლებელია 
წლიურად დამტკიცებული კვოტების ფარგლებში.  
HR: ყველა პირს, რომელიც პირდაპირ აწვდის მომსახურებას 
პაციენტენს/მკურნალობს პაციენტებს, ესაჭიროება ლიცენზია 
პროფესიული ორგანიზაციიდან. 
LV: უცხოელების მიერ სამედიცინო პროფესიით მუშაობა 
მოითხოვს ნებართვას ჯანდაცვის ადგილობრივი ორგანოებიდან, 
რომელიც ეფუძნება მოცემულ რეგიონში ექიმებისა და 
სტომატოლოგების ეკონომიკურ საჭიროებას.  
PL: უცხოელების მიერ სამედიცინო პროფესიით მუშაობა 
მოითხოვს ნებართვას. უცხოელ ექიმებს გააჩნიათ პროფესიულ 
ორგანიზაციებში არჩევნების შეზღუდული უფლებები. 
PT: რეზიდენტობის მოთხოვნა ფსიქოლოგებისთვის. 

i) ვეტერინარული 
მომსახურება 
(CPC 932) 

BG, DE, EL, FR, HR და HU: მოქალაქეობის მოთხოვნა. 
CZ და SK: მოქალაქეობის და რეზიდენტობის მოთხოვნა. 
IT: რეზიდენტობის მოთხოვნა. 
PL: მოქალაქეობის მოთხოვნა. უცხოელებს შეუძლიათ მიიღონ 
ნებართვა საქმიანობის გაწევისთვის. 
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სექტორი ან 
ქვესექტორი დათქმების აღწერა 

j) 1. მეანების 
მომსახურება 
(CPC 93191-ის 
ნაწილი) 

AT: ავსტრიაში პროფესიული საქმიანობის დაწყებისთვის, 
შესაბამის პირს უნდა გააჩნდეს არანაკლებ სამწლიანი 
პროფესიული გამოცდილება, რომელიც წინ უნდა უსწრებდეს მისი 
პროფესიული საქმიანობის დაწყებას ავსტრიაში. 
BE და LU: სტაჟიორების შემთხვევაში, უცხოელი ფიზიკური 
პირებისთვის სავალდებულოა ავტორიზაცია კომპეტენტური 
ორგანოების მიერ.  
CY, EE, RO და SK: უცხოელი ფიზიკური პირებისთვის 
სავალდებულოა ავტორიზაცია კომპეტენტური ორგანოების მიერ.  
FR: მოქალაქეობის მოთხოვნა. თუმცა, დაშვება შესაძლებელია 
წლიურად დამტკიცებული კვოტების ფარგლებში. 
HR: ყველა პირს, რომელიც პირდაპირ აწვდის მომსახურებას 
პაციენტებს/მკურნალობს პაციენტებს, ესაჭიროება ლიცენზია 
პროფესიული ორგანიზაციიდან. 
HU: ვალდებულება არ არის აღებული. 
IT:  რეზიდენტობის მოთხოვნა. 
LV: დგინდება ეკონომიკური საჭიროებების შესაბამისად, რომელიც 
განისაზღვრება მოცემულ რეგიონში ადგილობრივი ჯანდაცვის 
ორგანოების მიერ ავტორიზებული მეანების საერთო მაჩვენებლით.  
PL: მოქალაქეობის მოთხოვნა. უცხოელებს შეუძლიათ მიიღონ 
ნებართვა საქმიანობის გაწევისთვის. 
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j) 2. ექთნების, 
ფიზიოთერაპევტების 
და უმცროსი 
სამედიცინო 
პერსონალის 
მომსახურება 
(CPC 93191-ის 
ნაწილი) 

AT:  მომსახურების უცხოელი მიმწოდებლები დაიშვებიან 
მხოლოდ შემდეგ საქმიანობაში: ექთნები, ფიზიოთერაპევტები, 
შრომითი თერაპევტები, ლოგოთერაპევტები, დიეტოლოგები და 
კვების სპეციალისტები. ავსტრიაში პროფესიული საქმიანობის 
დაწყებისთვის, შესაბამის პირს უნდა გააჩნდეს არანაკლებ 
სამწლიანი პროფესიული გამოცდილება, რომელიც წინ უნდა 
უსწრებდეს მისი პროფესიული საქმიანობის დაწყებას ავსტრიაში. 
BE, FR და LU: სტაჟიორების შემთხვევაში, უცხოელი ფიზიკური 
პირებისთვის სავალდებულოა ავტორიზაცია კომპეტენტური 
ორგანოების მიერ. 
CY, CZ, EE, RO და SK: უცხოელი ფიზიკური პირებისთვის 
სავალდებულოა ავტორიზაცია კომპეტენტური ორგანოების მიერ. 
HR: ყველა პირს, რომელიც პირდაპირ აწვდის მომსახურებას 
პაციენტებს/მკურნალობს პაციენტებს, ესაჭიროება ლიცენზია 
პროფესიული ორგანიზაციიდან. 
HU:  მოქალაქეობის მოთხოვნა. 
DK: შეზღუდული ავტორიზაცია სპეციფიკური ფუნქციის 
შესასრულებლად შეიძლება გაიცეს არაუმეტეს 18 თვით და 
მოითხოვს რეზიდენტობას. 
CY, CZ, EL და IT: ეფუძნება ეკონომიკური საჭიროებების ტესტს: 
გადაწყვეტილება ეფუძნება რეგიონში არსებულ ვაკანსიებსა და 
დეფიციტს.  
LV: ეფუძნება ეკონომიკურ საჭიროებებს, რომელიც განისაზღვრება 
მოცემულ რეგიონში ადგილობრივი ჯანდაცვის ორგანოების მიერ 
ავტორიზებული ექთნების საერთო მაჩვენებლით. 
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სექტორი ან 
ქვესექტორი დათქმების აღწერა 

k) მედიკამენტების, 
სამედიცინო და 
ორთოპედიული  
პროდუქციის საცალო 
გაყიდვა  
(CPC 63211) 
და ფარმაცევტების 
მიერ მიწოდებული 
სხვა მომსახურება1 
 

FR:  მოქალაქეობის მოთხოვნა. თუმცა, დაწესებული კვოტების 
ფარგლებში, ქართველების დაშვება შესაძლებელია, იმ პირობით, 
რომ მომსახურების მიმწოდებელი ფლობს საფრანგეთის 
ფარმაცევტის დიპლომს.  
DE, EL და SK: მოქალაქეობის მოთხოვნა.  
HU: მოქალაქეობის მოთხოვნა, გარდა მედიკამენტების და 
სამედიცინო და ორთოპედიული პროდუქციის საცალო 
გაყიდვებისა (CPC 63211). 
IT და PT: რეზიდენტობის მოთხოვნა. 

D. მომსახურება უძრავი 
ქონების სფეროში2 

 

a) საკუთრებაში 
არსებულ ან 
ლიზინგით აღებულ 
ქონებაზე  
(CPC 821) 

FR, HU, IT და PT:  რეზიდენტობის მოთხოვნა. 
LV, MT და SI: მოქალაქეობის მოთხოვნა.  
 

b) ანაზღაურების ან 
კონტრაქტის 
საფუძველზე 
(CPC 822) 

DK: რეზიდენტობის მოთხოვნა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც 
გამონაკლისი დაშვებულია დანიის ბიზნეს ორგანოს მიერ.  
FR, HU, IT და PT: რეზიდენტობის მოთხოვნა. 
LV, MT და SI: მოქალაქეობის მოთხოვნა. 

1 საზოგადოებისთვის მედიკამენტების მიწოდება, ისევე როგორც სხვა მომსახურების გაწევა, 
წარმოადგენს ლიცენზირებისა და საკვალიფიკაციო მოთხოვნების და პროცედურების საგანს 
წევრ ქვეყნებში. ზოგადი წესის სახით, ეს საქმიანობა ხელმისაწვდომია ფარმაცევტებისთვის. 
ზოგიერთ წევრ ქვეყანაში, მხოლოდ რეცეპტით მისაღები წამლების გაცემაა ხელმისაწვდომი 
ფარმაცევტებისთვის. 
2 ეს მომსახურება დაკავშირებულია უძრავი ქონების აგენტის საქმიანობასთან და გავლენას არ 
ახდენს ფიზიკური ან იურიდიული პირების მიერ უძრავი ქონების შეძენის უფლებებსა და/ან 
შეზღუდვებზე.  
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E. გაქირავების / 
ლიზინგის 
მომსახურება 
ოპერატორის გარეშე 

 

e) პირად და 
საყოფაცხოვრებო 
საქონელთან 
დაკავშირებით 
(CPC 832) 

EU: მოქალაქეობის მოთხოვნა სპეციალისტების და 
სტაჟიორებისთვის. 

f)სატელეკომუნიკაციო 
აღჭურვილობის 
გაქირავება 
 (CPC 7541) 

EU: მოქალაქეობის მოთხოვნა სპეციალისტების და 
სტაჟიორებისთვის. 

F. სხვა ბიზნეს 
მომსახურება 

 

e) ტექნიკური 
ტესტირების და 
ანალიზის 
 (CPC 8676) 

 
IT და PT: მოქალაქეობის მოთხოვნა ბიოლოგებისა და ქიმიური 
ანალიზის სპეციალისტებისთვის.  

f) სოფლის 
მეურნეობასთან, 
მონადირეობასა და 
მეტყევეობასთან 
დაკავშირებული 
საკონსულტაციო 
მომსახურება 
(CPC 881-ის ნაწილი) 

IT: რეზიდენტობის მოთხოვნა აგრონომებისთვის და მიწის 
სოფლის მეურნეობის ექსპერტებისათვის (periti agrari). 

 
GE/EU/ Annex XIV-C/ge 15 



სექტორი ან 
ქვესექტორი დათქმების აღწერა 

j) 2. უსაფრთხოების 
მომსახურება  
(CPC 87302, CPC 87303, 
CPC 87304 და 
CPC 87305) 

BE: მოქალაქეობის და რეზიდენტონის მოთხოვნა მმართველი 
პერსონალისთვის. 
BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI და SK: მოქალაქეობის და 
რეზიდენტონის მოთხოვნა  
DK: მოქალაქეობის და რეზიდენტონის მოთხოვნა 
მმართველებისთვის და აეროპორტის დაცვის მომსახურებისთვის. 
ES და PT: მოქალაქეობის მოთხოვნა სპეციალიზებული 
პერსონალისთვის.  
FR: მოქალაქეობის მოთხოვნა მმართველი დირექტორებისა და 
დირექტორებისთვის.  
IT: იტალიის ან ევროკავშირის მოქალაქეობის და რეზიდენტობის 
მოთხოვნა, რომელიც აუცილებელია ავტორიზაციისათვის დაცვის 
მომსახურების და ძვირფასი საქონლის ტრანსპორტირების 
მომსახურების გაწევისთვის. 

k) სამეცნიერო და 
ტექნიკური 
საკონსულტაციო 
მომსახურება 
(CPC 8675) 

BG: მოქალაქეობის მოთხოვნა სპეციალისტებისთვის. 
DE: მოქალაქეობის მოთხოვნა სახელმწიფოს მიერ დანიშნული 
მკვლევარებისთვის. 
FR: მოქალაქეობის მოთხოვნა კვლევითი საქმიანობისთვის, 
რომელიც უკავშირდება საკუთრების უფლებებს და მიწის 
კანონმდებლობას. 
IT და PT:  რეზიდენტობის მოთხოვნა. 

l) 1. გემების მოვლა და 
რემონტი 
(CPC 8868-ის ნაწილი) 

MT: მოქალაქეობის მოთხოვნა. 

l) 2. სარკინიგზო 
ტრანსპორტის 
მოწყობილობების 
მოვლა და რემონტი 
(CPC 8868-ის ნაწილი) 

LV: მოქალაქეობის მოთხოვნა. 
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 l) 3.  
ავტოსატრანსპორტო 
საშუალებების, 
მოტოციკლეტების, 
თოვლმავლების და 
საგზაო ტრანსპორტის 
მოწყობილობების 
მოვლა და რემონტი 
(CPC 6112, CPC 6122, 
CPC 8867-ის ნაწილი 
და CPC 8868-ის 
ნაწილი) 

EU: მოქალაქეობის მოთხოვნა სპეციალისტებისა და 
სტაჟიორებისთვის, ავტოსატრანსპორტო საშუალებების, 
მოტოციკლეტების, თოვლმავლების და საგზაო 
ტრანსპორტის მოწყობილობების მოვლის და რემონტის 
მომსახურების გაწევისთვის. 

l) 5. ლითონის 
ნაკეთობების, 
(არასაოფისე) 
მოწყობილობების, 
(არასატრანსპორტო 
და არასაოფისე) 
დანადგარების და 
პირადი და 
საყოფაცხოვრებო 
საქონლის მოვლა და 
რემონტი1 
(CPC 633, CPC 7545, 
CPC 8861, CPC 8862, 
CPC 8864,  CPC 8865 და 
CPC 8866) 

EU: მოქალაქეობის მოთხოვნა სპეციალისტებისა და 
სტაჟიორებისთვის, გარდა: 
BE,  DE, DK, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE და 
UK-ის შემთხვევაში CPC 633, 8861, 8866-თვის; 
BG შემთხვევაში პირადი და საყოფაცხოვრებო საქონლის შეკეთების 
მომსახურებისთვის (გარდა ძვირფასეულობისა): CPC 63301, CPC 
63302, CPC 63303-ის ნაწილი, CPC 63304, CPC 63309; 
AT შემთხვევაში CPC 633, CPC 8861- CPC 8866-თვის;  

 EE, FI, LV და LT შემთხვევაში CPC 633, CPC 8861- CPC 8866-თვის; 
CZ და SK შემთხვევაში CPC 633, CPC 8861- CPC 8865-თვის; და 
SI შემთხვევაში CPC 633, CPC 8861 და CPC 8866-თვის. 

1 სატრანსპორტო მოწყობილობების მოვლა და რემონტი (CPC 6112, CPC 6122, CPC 8867 და CPC 
8868) იფარება  l.F. l) 1-დან 1.F.l) 4-ის ჩათვლით. 
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m) შენობების 
გაწმენდის 
მომსახურება 
(CPC 874) 

CY, EE, HR, MT, PL, RO და SI: მოქალაქეობის მოთხოვნა 
სპეციალისტებისთვის 

n) ფოტოგრაფიული 
მომსახურება 
(CPC 875) 

HR და LV: მოქალაქეობის მოთხოვნა სპეციალიზებული 
ფოტოგრაფიული მომსახურებისთვის. 
PL: მოქალაქეობის მოთხოვნა აეროფოტოგრაფიის მომსახურების 
მიწოდებისთვის. 

p) ბეჭდვა და გამოცემა 
(CPC 88442) 

HR: რეზიდენტობის მოთხოვნა გამომცემლებისთვის. 
SE: რეზიდენტობის მოთხოვნა გამომცემლებისთვის და 
საგამომცემლო და ბეჭდვითი კომპანიების მფლობელებისთვის.  
IT: საგამომცემლო და ბეჭდვითი კომპანიების მფლობელები და  
გამომცემლები უნდა იყვნენ ევროკავშირის წევრი ქვეყნის 
მოქალაქეები. 

q) საკონფერენციო 
მომსახურება 
(CPC 87909-ის 
ნაწილი) 

SI: მოქალაქეობის მოთხოვნა. 

r) 1. თარგმნისა და 
თარჯიმნის  
მომსახურება  
(CPC 87905) 

FI: რეზიდენტობის მოთხოვნა სერტიფიცირებული 
თარჯიმნებისთვის. 
DK: რეზიდენტობის მოთხოვნა ლიცენზირებული საჯარო 
თარჯიმნებისთვის, თუ გამონაკლისი არ არის მინიჭებული 
დანიის ბიზნეს ორგანოს მიერ. 

r) 3. გადახდების 
შემგროვებელი 
სააგენტოს 
მომსახურება 
(CPC 87902) 

BE და EL: მოქალაქეობის მოთხოვნა. 
IT: ვალდებულება არ არის აღებული. 
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r) 4. საკრედიტო 
ანგარიშების 
მომსახურება  
(CPC 87901) 

BE და EL: მოქალაქეობის მოთხოვნა. 
IT: ვალდებულება არ არის აღებული. 

r) 5. ასლების 
დამზადების 
მომსახურება 
(CPC 87904)1 

EU: მოქალაქეობის მოთხოვნა სპეციალისტებისა და 
სტაჟიორებისთვის. 

8. მშენებლობა და 
მასთან 
დაკავშირებული 
საინჟინრო 
მომსახურება  
(CPC 511, CPC 512, 
CPC 513, CPC 514, CPC 
515, CPC 516, CPC 517 
და CPC 518) 

BG: უცხოელ სპეციალისტებს უნდა გააჩნდეთ არანაკლებ 
ორწლიანი გამოცდილება მშენებლობის სფეროში. 
 

9.სადისტრიბუციო 
მომსახურება 
(სამხედრო 
აღჭურვილობის და 
საომარი მასალის 
დისტრიბუციის 
გარდა) 

 

1  არ მოიცავს ბეჭდვის მომსახურებას, რომელიც შედის CPC 88442-ში და იფარება 6.F. p)-ით. 
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C. საცალო ვაჭრობის 
მომსახურება1 
 

 

c) საკვები 
პროდუქტების 
საცალო ვაჭრობის 
მომსახურება 
 (CPC 631) 

FR: მოქალაქეობის მოთხოვნა თამბაქოს პროდუქციის 
გამყიდველებისთვის. 

10. მომსახურება 
განათლების სფეროში 
(მხოლოდ კერძო 
სექტორის 
დაფინანსებით 
მიღებული 
მომსახურება) 

 

A. დაწყებითი 
განათლების 
მომსახურება  
(CPC 921)  
 

FR: მოქალაქეობის მოთხოვნა. თუმცა, საქართველოს 
მოქალაქეებმა შეიძლება მიიღონ ავტორიზაცია კომპეტენტური 
ორგანოებისგან, საგანმანათლებლო დაწესებულების დაფუძნების 
და მართვისთვის და სწავლებისთვის.  
IT: მოქალაქეობის მოთხოვნა მომსახურების 
მიმწოდებლებისთვის, რომლებიც ავტორიზებულნი არიან 
სახელმწიფოს მიერ აღიარებული დიპლომების გაცემაზე. 
EL: მოქალაქეობის მოთხოვნა მასწავლებლებისთვის. 

B. საშუალო 
განათლების 
მომსახურება 
(CPC 922) 

FR: მოქალაქეობის მოთხოვნა. თუმცა, საქართველოს 
მოქალაქეებმა შეიძლება მიიღონ ავტორიზაცია კომპეტენტური 
ორგანოებისგან, საგანმანათლებლო დაწესებულების დაფუძნების 
და მართვისთვის და სწავლებისთვის. 
IT: მოქალაქეობის მოთხოვნა მომსახურების 
მიმწოდებლებისთვის, რომლებიც ავტორიზებულნი არიან 
სახელმწიფოს მიერ აღიარებული დიპლომების გაცემაზე. 
EL: მოქალაქეობის მოთხოვნა მასწავლებლებისთვის.  
LV: მოქალაქეობის მოთხოვნა შეზღუდული შესაძლებლობების 
მქონე სტუდენტებისთვის ტექნიკური და პროფესიული საშუალო 
განათლების ტიპის საგანმანათლებლო მომსახურების 
მიწოდებისთვის (CPC 9224). 

1  არ მოიცავს მოვლისა და შეკეთების მომსახურებას, რომელიც შედის ბიზნეს მომსახურებაში 
(6.B. და 6.F.l). 
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C. უმაღლესი 
განათლების 
მომსახურება  
(CPC 923) 

FR: მოქალაქეობის მოთხოვნა. თუმცა, საქართველოს 
მოქალაქეებმა შეიძლება მიიღონ ავტორიზაცია კომპეტენტური 
ორგანოებისგან, საგანმანათლებლო დაწესებულების დაფუძნების 
და მართვისთვის და სწავლებისთვის. 
CZ და SK: მოქალაქეობის მოთხოვნა უმაღლესი განათლების 
მომსახურებისთვის, საშუალო სკოლის შემდგომი ტექნიკური და 
პროფესიული საგანმანათლებლო მომსახურების გარდა (CPC 
92310).   
IT: მოქალაქეობის მოთხოვნა მომსახურების 
მიმწოდებლებისთვის, რომლებიც ავტორიზებულნი არიან 
სახელმწიფოს მიერ აღიარებული დიპლომების გაცემაზე. 
DK: მოქალაქეობის მოთხოვნა პროფესორებისთვის. 
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12. ფინანსური 
მომსახურება 

 

A. დაზღვევა და 
დაზღვევასთან 
დაკავშირებული 
მომსახურება 

AT: ფილიალის მენეჯმენტში უნდა შედიოდეს ავსტრიის 
რეზიდენტი ორი  ფიზიკური პირი.  
EE: პირდაპირი დაზღვევის შემთხვევაში, ქართული კაპიტალის 
მონაწილეობით შექმნილი სადაზღვევო სააქციო საზოგადოების 
მმართველ ორგანოში შეიძლება შედიოდნენ საქართველოს 
მოქალაქეები მხოლოდ ქართული კაპიტალის მონაწილეობის 
პროპორციულად და არავითარ შემთხვევაში მათი რიცხვი არ 
უნდა აღემატებოდეს მმართველი ორგანოს წევრთა ნახევარზე 
მეტს. შვილობილი კომპანიის ან დამოუკიდებელი კომპანიის 
მმართველი უნდა იყოს ესტონეთის მუდმივი რეზიდენტი.  
ES: რეზიდენტობის მოთხოვნა აქტუარული საქმიანობისთვის (ან 
ალტერნატივის სახით ორწლიანი პროფესიული გამოცდილება). 
FI: სადაზღვევო კომპანიის მმართველი დირექტორები და 
არანაკლებ ერთი აუდიტორი უნდა იყვნენ ევროკავშირის 
რეზიდენტები, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ გამონაკლისი 
დაშვებულია კომპეტენტური ორგანოების მიერ. ქართული 
სადაზღვევო კომპანიის აგენტი უნდა იყოს ფინეთის რეზიდენტი, 
გარდა იმ შემთხვევისა, თუ კომპანიას გააჩნია სათაო ოფისი 
ევროკავშირში. 
HR: რეზიდენტობის მოთხოვნა. 
IT: რეზიდენტობის მოთხოვნა აქტუარული საქმიანობისთვის. 
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B. საბანკო და სხვა 
ფინანსური 
მომსახურება 
(დაზღვევის გარდა) 

BG: ბულგარეთის მუდმივი რეზიდენტობის მოთხოვნა 
აღმასრულებელი დირექტორებისა და მმართველი აგენტისთვის. 
FI: საკრედიტო ინსტიტუტის მმართველი დირექტორი და 
არანაკლებ ერთი აუდიტორი უნდა იყვნენ ევროკავშირის 
რეზიდენტები, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ გამონაკლისი 
დაშვებულია ფინანსური ზედამხედველობის სააგენტოს მიერ. 
HR: რეზიდენტობის მოთხოვნა. მმართველმა საბჭომ უნდა 
მართოს საკრედიტო ინსტიტუტის საქმიანობა ხორვატიის 
რესპუბლიკის ტერიტორიიდან. მმართველი საბჭოს წევრთაგან 
ერთი მაინც სრულყოფილად უნდა ფლობდეს ხორვატიულ ენას.  
IT: ევროკავშირის წევრი ქვეყნის რეზიდენტობის მოთხოვნა 
“promotori di servizi finanziari”-სთვის (გაყიდვების აგენტი 
ფინანსური მომსახურების დარგში). 
LT: ბანკის სულ მცირე ერთი ადმინისტრატორი უნდა იყოს 
ლიტვის რესპუბლიკის მუდმივი რეზიდენტი.  
PL: მოქალაქეობის მოთხოვნა ბანკის სულ მცირე ერთი 
აღმასრულებელი დირექტორისთვის. 
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13. ჯანმრთელობის 
დაცვის მომსახურება 
და სოციალური 
მომსახურება  
(მხოლოდ კერძო 
სექტორის 
დაფინანსებით 
მიღებული 
მომსახურება) 

 

A. ჰოსპიტალების 
მომსახურება 
(CPC 9311) 
B. სასწრაფო 
დახმარების 
მომსახურება 
(CPC 93192) 
C. რეზიდენტური 
ჯანდაცვის 
დაწესებულებები, 
ჰოსპიტალისგან 
განსხვავებული 
(CPC 93193) 
E. სოციალური 
მომსახურება 
(CPC 933) 

FR: ავტორიზაცია სავალდებულოა მმართველობის ფუნქციებზე 
დაშვებისთვის. ავტორიზაციისას მხედველობაში მიიღება 
ადგილობრივი მმართველების ხელმისაწვდომობა.  
HR: ყველა პირს, რომელიც პირდაპირ აწვდის მომსახურებას 
პაციენტებს/მკურნალობს პაციენტებს, ესაჭიროება ლიცენზია 
პროფესიული ორგანიზაციიდან. 
LV: ეკონომიკური საჭიროებების ტესტი ექიმებისთვის, 
სტომატოლოგებისთვის, მეანებისთვის, ექთნებისთვის, 
ფიზიოთერაპევტებისთვის და უმცროსი სამედიცინო 
პერსონალისთვის. 
PL: უცხოელების მიერ სამედიცინო პროფესიით მუშაობა 
საჭიროებს ნებართვას. უცხოელ ექიმებს გააჩნიათ პროფესიულ 
ორგანიზაციებში არჩევნების შეზღუდული უფლებები. 
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14. ტურიზმი და 
მოგზაურობასთან 
დაკავშირებული 
მომსახურება 

 

A. სასტუმროები, 
რესტორნები და 
კატერინგი  
(CPC 641, CPC 642 და 
CPC 643) 
საჰაერო 
სატრანსპორტო 
მომსახურებაში 
კატერინგის 
გამოკლებით1 

BG: უცხოელი მმართველების რიცხვი არ უნდა აღემატებოდეს 
ბულგარეთის მოქალაქე მმართველების რიცხვს, იმ შემთხვევაში, 
როდესაც ბულგარეთის კომპანიის კაპიტალში საჯარო 
(სახელმწიფო და/ან მუნიციპალური) წილი აღემატება 50 
პროცენტს.  
HR: მოქალაქეობის მოთხოვნა სტუმრების მიღების და კატერინგის 
მომსახურებისთვის საოჯახო მეურნეობებში და სოფლის 
სახლებში. 

B. სამოგზაურო 
სააგენტოების და 
ტურ-ოპერატორების 
მომსახურება 
(ტურების 
მენეჯერების 
ჩათვლით) 
(CPC 7471) 

BG: უცხოელი მმართველების რიცხვი არ უნდა აღემატებოდეს 
ბულგარეთის მოქალაქე მმართველების რიცხვს, იმ შემთხვევაში, 
როდესაც ბულგარეთის კომპანიის კაპიტალში საჯარო 
(სახელმწიფო და/ან მუნიციპალური) წილი აღემატება 50 
პროცენტს.  
HR: ოფისის მენეჯერის პოზიციისთვის საჭიროა ტურიზმის 
სამინისტროს თანხმობა. 

C. ტურისტული 
გიდების მომსახურება 
(CPC 7472) 

BG, CY, ES, FR, EL, HR, HU, LT, MT, PL, PT და SK: მოქალაქეობის 
მოთხოვნა. 
IT: ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნების ტურისტულ გიდებს 
ესაჭიროებათ სპეციფიკური ლიცენზიის მიღება. 

1  კატერინგი საჰაერო სატრანსპორტო მომსახურებაში შედის ტრანსპორტის დამხმარე 
მომსახურებაში, კერძოდ სახმელეთო მომსახურებაში (17.E.a). 
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15. გამაჯანსაღებელი, 
კულტურული და 
სპორტული 
მომსახურება (აუდიო-
ვიზუალური 
მომსახურებისგან 
განსხვავებული) 

 

A. გასართობი 
ხასიათის 
მომსახურება 
(თეატრის, ცოცხალი 
შემსრულებლების, 
ცირკის და 
დისკოთეკის 
მომსახურების 
ჩათვლით)  
(CPC 9619) 

FR: ავტორიზაცია სავალდებულოა მმართველობის ფუნქციებზე 
დაშვებისთვის. იმ შემთხვევაში, როდესაც ავტორიზაცია საჭიროა 
2 წელიწადზე მეტი ვადით, ის წარმოადგენს მოქალაქეობის 
მოთხოვნის საგანს. 
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16. სატრანსპორტო 
მომსახურება  

 

A. საზღვაო 
ტრანსპორტი 

 

a) მგზავრთა 
საერთაშორისო 
გადაყვანა  
(CPC 7211, ეროვნული 
კაბოტაჟის 
ტრანსპორტის 
გამოკლებით). 
b) ტვირთების 

საერთაშორისო 
გადაზიდვა   

(CPC 7212, ეროვნული 
კაბოტაჟის 
ტრანსპორტის 
გამოკლებით) 

EU: მოქალაქეობის მოთხოვნა გემის ეკიპაჟისთვის.  
AT: მოქალაქეობის მოთხოვნა მმართველი დირექტორების 
უმრავლესობისთვის.  
 
 

D. საგზაო 
ტრანსპორტი 

 

a) მგზავრთა 
გადაყვანა 

(CPC 7121 და CPC 
7122) 

AT: მოქალაქეობის მოთხოვნა იურიდიული პირის ან 
პარტნიორობის წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი 
პირებისთვის და აქციონერებისთვის. 
DK, HR: მოქალაქეობის და რეზიდენტობის მოთხოვნა 
მენეჯერებისთვის. 
BG, MT: მოქალაქეობის მოთხოვნა. 
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b) ტვირთის 
გადაზიდვა (CPC 7123, 
საფოსტო და 
საკურიერო 
გზავნილების 
საკუთარი ანგარიშით 
ტრანსპორტირების 
გარდა1). 

AT: მოქალაქეობის მოთხოვნა იურიდიული პირის ან 
პარტნიორობის წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი 
პირებისთვის და აქციონერებისთვის. 
BG და MT: მოქალაქეობის მოთხოვნა. 
HR: მოქალაქეობის და რეზიდენტობის მოთხოვნა 
მენეჯერებისთვის. 

E. საქონლის 
ტრანსპორტირება 
მილსადენი 
ტრანსპორტით, 
საწვავის2 გარდა 
(CPC 7139) 

AT: მოქალაქეობის მოთხოვნა მმართველი დირექტორებისთვის. 

1  CPC 71235-ის ნაწილი, რომელიც შედის საკომუნიკაციო მომსახურებაში, კერძოდ საფოსტო 
და საკურიერო მომსახურებაში (7.A.).  
2  საწვავის ტრანსპორტირება მილსადენი ტრანსპორტით შედის ენერგეტიკასთან 
დაკავშირებულ მომსახურებაში (19.B.). 
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17. ტრანსპორტის 
დამხმარე 
მომსახურება1 

 

A. საზღვაო 
ტრანსპორტის 
დამხმარე 
მომსახურება 
a) საზღვაო სატვირთო 
მომსახურება 
b) სასაწყობო და 
შემნახველი 
მომსახურება 
(CPC 742-ის ნაწილი)  
c) განბაჟების 
მომსახურება 
d) საკონტეინერო 
სადგური და 
სასაწყობო 
მომსახურება 
e) საზღვაო სააგენტოს 
მომსახურება  
f) საზღვაო ტვირთის 
გადაზიდვის 
მომსახურება 
g) ხომალდების 
ეკიპაჟით დაქირავება 
(CPC 7213) 
h) ჩაბმისა და 
ბუქსირების 
მომსახურება  
(CPC 7214) 
 

AT: მოქალაქეობის მოთხოვნა მმართველი დირექტორების 
უმრავლესობისთვის. 
BG და MT: მოქალაქეობის მოთხოვნა.  
DK: რეზიდენტობის მოთხოვნა განბაჟების მომსახურების 
გაწევისთვის.  
EL: მოქალაქეობის მოთხოვნა განბაჟების მომსახურების 
გაწევისთვის.  
 
 

1  არ მოიცავს სატრანსპორტო მოწყობილობების მოვლის და შეკეთების მომსახურებას, 
რომელიც შედის ბიზნეს მომსახურებაში (6.F.l) 1.-დან 6.F.l) 4-ის ჩათვლით).  
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სექტორი ან 
ქვესექტორი დათქმების აღწერა 

i)  საზღვაო 
ტრანსპორტის 
დამხამარე 
მომსახურება  
(CPC 745-ის ნაწილი) 
j) სხვა დამხმარე 
მომსახურება 
(კატერინგის 
გამოკლებით) 
(CPC 749-ის ნაწილი) 

 

D. საგზაო 
ტრანსპორტის 
დამხმარე 
მომსახურება 
d) კომერციული 
საგზაო ტრანსპორტის 
ოპერატორებით 
დაქირავება 
(CPC 7124) 
 

AT: მოქალაქეობის მოთხოვნა იურიდიული პირის ან 
პარტნიორობის წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი 
პირებისთვის და აქციონერებისთვის. 
BG და MT: მოქალაქეობის მოთხოვნა. 
 

F. საქონლის (საწვავის 
გარდა1) მილსადენი 
ტრანსპორტით 
გადატანის დამხმარე 
მომსახურება  
a) მილსადენი 
ტრანსპორტით 
გადატანილი 
საქონლის  (საწვავის 
გარდა) დასაწყობების 
და შენახვის 
მომსახურება  
(CPC 742-ის ნაწილი) 

AT: მოქალაქეობის მოთხოვნა მმართველი დირექტორებისთვის. 

1 საწვავის ტრანსპორტირება მილსადენი ტრანსპორტით შედის ენერგეტიკასთან დაკავშირებულ 
მომსახურებაში (19.C.). 
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სექტორი ან 
ქვესექტორი დათქმების აღწერა 

19. ენერგეტიკასთან 
დაკავშირებული 
მომსახურება 

 

A. სამთომოპოვებით 
მრეწველობასთან 
დაკავშირებული 
მომსახურება 
(CPC 883)1 

SK: რეზიდენტობის მოთხოვნა. 

20. სხვა მომსახურება, 
რომელიც არ შედის 
სხვა კატეგორიებში 

 

a) რეცხვის, წმენდის 
და ღებვის 
მომსახურება 
(CPC 9701) 

EU: მოქალაქეობის მოთხოვნა სპეციალისტებისა და 
სტაჟიორებისთვის. 

b) დალაქის 
მომსახურება 
(CPC 97021) 
(CPC 97021) 

EU: მოქალაქეობის მოთხოვნა სპეციალისტებისა და 
სტაჟიორებისთვის. 

c) კოსმეტიკური 
პროცედურების, 
მანიკურის და 
პედიკურის 
მომსახურება  
(CPC 97022) 

EU: მოქალაქეობის მოთხოვნა სპეციალისტებისა და 
სტაჟიორებისთვის. 

1 მოიცავს ანაზღაურების ან კონტრაქტის საფუძველზე შემდეგი მომსახურების გაწევას: 
სამთომოპოვებით მრეწველობასთან დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურება, 
მიწისზედა სამშენებლო მოედნის მომზადება, მიწისზედა საბურღი მოწყობილობების 
დამონტაჟება, ბურღვა, საბურღი გვირგვინებით მომსახურება, გარსაცმებით და მილებით 
მომსახურება, საბურღი სითხის ინჟინერია და მიწოდება, მყარი ნივთიერებების კონტროლი, 
სარეწი და საჭაბურღილე სპეციალური სამუშაოები, ჭაბურღილის გეოლოგია და საბურღი 
სამუშაოების კონტროლი, ნიშნულების აღება, ჭაბურღილის გამოცდა, ხაზობრივი 
ინფრასტრუქტურა, სალიკვიდაციო ხსნარების მიწოდება და გამოყენება, სალიკვიდაციო 
მოწყობილობების მიწოდება და დამონტაჟება, ცემენტაცია (წნევით ტუმბვა), სტიმულირების 
მომსახურება (დაბზარვა, დაჟანგვა და წნევით ტუმბვა), ჭაბურღილების რემონტი და 
ჭაბურღილის შეკეთების მომსახურება, ჭაბურღილის დახურვა და მიტოვება. 
არ მოიცავს ბუნებრივ რესურსებზე პირდაპირ დაშვებას ან მათ მოპოვებას. 
არ მოიცავს რესურსების მოპოვებისთვის (ნავთობის და გაზის გარდა) მოედნის მომზადებას 
(CPC 5115), რაც მოიაზრება სამშენებლო და მასთან დაკავშირებულ საინჟინრო მომსახურებაში 
(8.).  
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სექტორი ან 
ქვესექტორი დათქმების აღწერა 

d) თავის მოვლის 
სხვა პროცედურები, 
რომლებიც არ არის 
სხვაგან 
კლასიფიცირებული 
(CPC 97029) 

EU: მოქალაქეობის მოთხოვნა სპეციალისტებისა და 
სტაჟიორებისთვის. 

e)   სპა მომსახურება 
და არათერაპიული 
მასაჟი, იმის 
გათვალისწინებით, 
რომ ეს მომსახურება 
ხორციელდება 
როგორც ფიზიკური 
სარელაქსაციო 
მომსახურება და არა 
სამედიცინო ან 
სარეაბილიტაციო 
მიზნებისთვის1 
(CPC ver. 1.0  97230) 

EU: მოქალაქეობის მოთხოვნა სპეციალისტებისა და 
სტაჟიორებისთვის. 

 
 

________________ 
 

 

1  თერაპიული მასაჟი და თერმული მკურნალობის მომსახურება შედის სამედიცინო და 
სტომატოლოგიურ მომსახურებაში (6.A.h), ექთნების, ფიზიოთერაპევტების და უმცროსი 
სამედიცინო პერსონალის მომსახურებაში (6.A.j) 2.)) და ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებაში 
(13.A და 13.C). 
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დანართი XIV-D  

დათქმების ჩამონათვალი საკონტრაქტო მომსახურების მიმწოდებლებზე და დამოუკიდებელ 
პროფესიონალებზე (ევროკავშირი) 

 

1. მხარეებმა უნდა დაუშვან მათ ტერიტორიაზე მეორე მხარის საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლების და დამოუკიდებელი პროფესიონალების მიერ მომსახურების მიწოდება, 
ფიზიკური პირების დროებითი წარმომადგენლობის მეშვეობით, ამ შეთანხმების 91-ე და 92-
ე მუხლების შესაბამისად, იმ ეკონომიკურ საქმიანობაში, რომელიც მოცემულია ქვემოთ და 
წარმოადგენს ქვემოთ მითითებული დათქმების საგანს.  

2. ჩამონათვალი მოიცავს შემდეგ ელემენტებს: 

(a) პირველი სვეტი მიუთითებს სექტორზე ან ქვესექტორზე, რომელზეც ვრცელდება 
შეზღუდვები; და  

(b) მეორე სვეტი აღწერს შესაბამის შეზღუდვებს. 

ევროკავშირი არ იღებს ვალდებულებას საკონტრაქტო მომსახურების მიმწოდებლებზე და 
დამოუკიდებელ პროფესიონალებზე ეკონომიკური საქმიანობის ნებისმიერ სხვა სექტორში, 
გარდა იმ სექტორებისა, რომლებიც ჩამოთვლილია ქვემოთ. 

3. ინდივიდუალური სექტორებისა და ქვესექტორების იდენტიფიცირებისას: 

(a) „CPC“ ნიშნავს პროდუქტების ცენტრალურ კლასიფიკაციას, როგორც მოცემულია 
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სტატისტიკის სამსახურის სტატისტიკურ 
დოკუმენტებში (Series M, N° 77, CPC prov, 1991). 
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(b) „CPC ver. 1.0“ ნიშნავს პროდუქტების ცენტრალური კლასიფიკაციას, როგორც მოცემულია 
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სტატისტიკის სამსახურის სტატისტიკურ 
დოკუმენტებში (Series M, N° 77, CPC ver 1.0, 1998). 

4. ვალდებულებები საკონტრაქტო მომსახურების მიმწოდებლებზე და დამოუკიდებელ 
პროფესიონალებზე არ გამოიყენება იმ შემთხვევაში, როდესაც პირების დროებითი 
წარმომადგენლობის მიზანი ან ეფექტი არის შრომით/მმართველობით დავებში ან 
მოლაპარაკებებში ჩართვა ან მათ შედეგებზე სხვაგვარი ზემოქმედება. 

5. ქვემოთ მოცემული ჩამონათვალი არ მოიცავს საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან და 
პროცედურებთან, ტექნიკურ სტანდარტებთან და სალიცენზიო მოთხოვნებთან და 
პროცედურებთან დაკავშირებულ ზომებს, როცა ეს ზომები არ წარმოადგენს ამ შეთანხმების 
91-ე და 92-ე მუხლების შესაბამისად დაწესებულ შეზღუდვებს. ეს ზომები (მაგალითად, 
ლიცენზიის მიღება, რეგულირებად სექტორებში კვალიფიკაციის აღიარების მიღება, 
სპეციალური გამოცდის, მათ შორის, ენის გამოცდის ჩაბარება, და მუდმივი საცხოვრებლის 
მოთხოვნა იმ ტერიტორიაზე, სადაც ხორციელდება ეკონომიკური საქმიანობა), იმისდა 
მიუხედავად, არის თუ არა ის მითითებული, ნებისმიერ შემთხვევაში გამოიყენება 
საქართველოს საკონტრაქტო მომსახურების მიმწოდებლების და დამოუკიდებელი 
პროფესიონალების მიმართ. 

6. ევროკავშირის და მისი წევრი ქვეყნების კანონების და რეგულაციების ყველა სხვა 
მოთხოვნები, რომლებიც ეხება ქვეყანაში შესვლას, დარჩენას, მუშაობას და სოციალური 
დაცვის ზომებს, გამოიყენება უცვლელად, მათ შორის ქვეყანაში დარჩენის ვადის, 
მინიმალური ხელფასის და ხელფასების კოლექტიური ხელშეკრულებების რეგულაციები. 

7. ქვემოთ მოცემული ჩამონათვალი არ მოიცავს მხარის მიერ გაცემულ სუბსიდიებთან 
დაკავშირებულ ზომებს. 

8. ქვემოთ მოცემული ჩამონათვალი ზიანს არ აყენებს სახელმწიფო მონოპოლიების და 
ექსკლუზიური უფლებების არსებობას, როგორც არის აღწერილი ევროკავშირის მიერ ამ 
შეთანხმების XIV-A დანართში.  
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9. იმ სექტორებში, სადაც გამოიყენება ეკონომიკური საჭიროების ტესტები, მათი მთავარი 
კრიტერიუმი უნდა იყოს წევრი ქვეყნის შესაბამის ბაზარზე არსებული სიტუაციის ან იმ 
რეგიონის შეფასება, სადაც უნდა განხორციელდეს მომსახურების მიწოდება. შეფასება უნდა 
მოიცავდეს მომსახურების არსებული მიმწოდებლების რიცხვს და მათზე შესაბამის 
ზეგავლენას. 

10. ქვემოთ მოცემული ვალდებულებების ჩამონათვალიდან გამომდინარე უფლებებსა და 
ვალდებულებებს არ უნდა ჰქონდეს  თვითგანხორციელების ეფექტი და შესაბამისად, 
პირდაპირ არ უნდა ანიჭებდეს უფლებებს ფიზიკურ ან იურიდიულ პირებს. 

მხარეებმა უნდა დაუშვან მათ ტერიტორიაზე მეორე მხარის საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლის მიერ მომსახურების მიწოდება, ფიზიკური პირის დროებითი 
წარმომადგენლობის მეშვეობით, ამ შეთანხმების 91-ე მუხლით განსაზღვრული პირობების 
შესაბამისად, შემდეგ ქვესექტორებში: 

 

a) იურიდიული საკონსულტაციო მომსახურება საერთაშორისო საჯარო და უცხო ქვეყნის 
(ანუ არაევროკავშირის) კანონმდებლობაზე  

b) საბუღალტრო მომსახურება 
c) საგადასახადო საკონსულტაციო მომსახურება 
d) არქიტექტურული მომსახურება, ურბანული დაგეგმარების და ლანდშაფტის 

არქიტექტურული მომსახურება 
e) საინჟინრო მომსახურება, ინტეგრირებული საინჟინრო მომსახურება 
f) კომპიუტერული და მასთან დაკავშირებული მომსახურება 
g) კვლევის და განვითარების მომსახურება 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

h) რეკლამა 
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i) მენეჯმენტის საკონსულტაციო მომსახურება 
j) მენეჯმენტის კონსულტაციასთან დაკავშირებული მომსახურება 
k) ტექნიკური ტესტირების და ანალიზის მომსახურება 
l) სამეცნიერო და ტექნიკური საკონსულტაციო მომსახურება 
m) მოწყობილობის მოვლა და შეკეთება გაყიდვების შემდგომი და ლიზინგის შემდგომი 

მომსახურების კონტრაქტის ფარგლებში  
n) თარგმნის მომსახურება  
o) სამშენებლო მოედნის გამოკვლევა 
p) გარემოს დაცვითი მომსახურება  

       r) სამოგზაურო სააგენტოების და ტურისტული ოპერატორების მომსახურება  
s)  გასართობი ხასიათის მომსახურება 

 

 
GE/EU/ Annex XIV-D/ge 4 



მხარეებმა უნდა დაუშვან მათ ტერიტორიაზე მეორე მხარის დამოუკიდებელი 
პროფესიონალების მიერ მომსახურების მიწოდება, ფიზიკური პირის დროებითი 
წარმომადგენლობის მეშვეობით, ამ შეთანხმების 92-ე მუხლით განსაზღვრული პირობების 
შესაბამისად, შემდეგ ქვესექტორებში: 

 
a) იურიდიული საკონსულტაციო მომსახურება საერთაშორისო საჯარო და უცხო ქვეყნის 

(ანუ არაევროკავშირის) სამართალზე  
b) არქიტექტურული მომსახურება, ურბანული დაგეგმარებისა და ლანდშაფტის 

არქიტექტურული მომსახურება 
c) საინჟინრო და ინტეგრირებული საინჟინრო მომსახურება 
d) კომპიუტერული და მასთან დაკავშირებული მომსახურება 
e) მენეჯმენტის საკონსულტაციო მომსახურება და მენეჯმენტის კონსულტაციასთან 

დაკავშირებული მომსახურება 
f) თარგმნის მომსახურება 
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სექტორი ან ქვესექტორი დათქმების აღწერა 
ყველა სექტორი აღიარება 

EU: დიპლომების ორმხრივ აღიარებაზე ევროკავშირის 
დირექტირები ვრცელდება მხოლოდ ევროკავშირის წევრი 
ქვეყნების მოქალაქეებზე. ერთ წევრ ქვეყანაში 
რეგულირებადი პროფესიული მომსახურების გაწევის 
უფლება არ ანიჭებს მეორე წევრ ქვეყანაში ამ მომსახურების 
გაწევის უფლებას1. 

იურიდიული 
საკონსულტაციო 
მომსახურება საერთაშორისო 
საჯარო და უცხო ქვეყნის (ანუ 
არაევროკავშირის) 
კანონმდებლობაზე (CPC 861-
ის ნაწილი)2 

AT, CY, DE, EE, IE, LU, NL, PL, PT, SE და UK: შეზღუდვა არ 
არის.  
BE, ES, HR, IT და EL: ეკონომიკური საჭიროებების ტესტი 
დამოუკიდებელი პროფესიონალებისთვის. 
LV: ეკონომიკური საჭიროებების ტესტი საკონტრაქტო 
მომსახურების მიმწოდებლებისთვის.  
BG, CZ, DK, FI, HU, LT, MT, RO, SI და SK: ეკონომიკური 
საჭიროებების ტესტი. 
DK: იურიდიული საკონსულტაციო საქმიანობის მარკეტინგი 
ხელმისაწვდომია მხოლოდ დანიის ლიცენზიის მქონე 
იურისტებისთვის. დანიის სამართლის გამოცდის მოთხოვნა 
დანიის ლიცენზიის მიღებისთვის.  
FR: სავალდებულოა ადვოკატთა ასოციაციის სრული 
(გამარტივებული) წევრობა, უნარების ტესტის მეშვეობით. 
იურისტების დაშვება ისეთ პროფესიებზე, როგორიცაა  
უზენაესი სასამართლოს ადვოკატი (avocet aupres de la Cour de 
cassation) და სახელმწიფო საბჭოს ადვოკატი (avocet aupres du 
Conseil d’Etat), წარმოადგენს კვოტების და მოქალაქეობის 
მოთხოვნის საგანს. 
HR: მოქალაქეობის მოთხოვნა პროფესიული ორგანიზაციის 
სრული წევრობისთვის, რომელიც სავალდებულოა 
იურიდიული წარმომადგენლობითი მომსახურების 
გაწევისთვის. 

1 იმისათვის, რომ მესამე ქვეყნის მოქალაქემ მიიღოს ევროკავშირის მასშტაბის კვალიფიკაციის 
აღიარება, აუცილებელია მოლაპარაკებების წარმოება ორმხრივი აღიარების ხელშეკრულებაზე, 
ამ შეთანხმების  96-ე მუხლით განსაზღვრული პირობებით.  
2 სხვა მომსახურების გაწევის მსგავსად, იურიდიული მომსახურება ექვემდებარება 
ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში არსებულ სალიცენზიო მოთხოვნებს და პროცედურებს. 
საერთაშორისო საჯარო სამართალზე და უცხო ქვეყნის სამართალზე მომუშავე 
იურისტებისთვის, ეს მოთხოვნები, სხვა მოთხოვნებთან ერთად, შეიძლება მოიცავდეს 
ადგილობრივი ეთიკის კოდექსებთან შესაბამისობას, საკუთარი ქვეყნის წოდების გამოყენებას 
(გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მოპოვებულია მიმღები ქვეყნის წოდების აღიარება), 
დაზღვევის მოთხოვნებს, გამარტივებულ რეგისტრაციას მიმღები ქვეყნის ადვოკატთა 
ასოციაციაში ან გამარტივებულ მიღებას მიმღები ქვეყნის ადვოკატთა ასოციაციაში უნარების 
ტესტის მეშვეობით და მუდმივი საცხოვრებლის მოთხოვნას მიმღებ ქვეყანაში. 
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სექტორი ან ქვესექტორი დათქმების აღწერა 
საბუღალტრო მომსახურება 
(CPC 86212, აუდიტორული 
მომსახურებისგან 
განსხვავებული, CPC 86213, 
CPC 86219 და CPC 86220) 

BE, CY, DE, EE, ES, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE და UK: 
შეზღუდვა არ არის.  
AT: დამსაქმებელი უნდა იყოს თავის ქვეყანაში შესაბამისი 
პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, ასეთის არსებობის 
შემთხვევაში.   
FR: ავტორიზაციის მოთხოვნა. საბუღალტრო მომსახურების 
გაწევა დამოკიდებულია ეკონომიკის, ფინანსთა და 
ინდუსტრიის მინისტრის გადაწყვეტილებაზე, საგარეო 
საქმეთა მინისტრთან შეთანხმებით.  
BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO და SK: ეკონომიკური 
საჭიროებების ტესტი. 
HR: რეზიდენტობის მოთხოვნა. 

საგადასახადო 
საკონსულტაციო 
მომსახურება 
(CPC 863) 1 

BE, DE, EE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE და UK: 
შეზღუდვა არ არის. 
AT: დამსაქმებელი უნდა იყოს თავის ქვეყანაში შესაბამისი 
პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, ასეთის არსებობის 
შემთხვევაში; მოქალაქეობის მოთხოვნა კომპეტენტური 
ორგანოების წინაშე წარმომადგენლობისთვის.  
BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO და SK: ეკონომიკური 
საჭიროებების ტესტი. 
CY: ვალდებულება არ არის აღებული საგადასახადო 
დეკლარაციების წარდგენაზე.  
PT: ვალდებულება არ არის აღებული. 
HR, HU: რეზიდენტობის მოთხოვნა. 

1 არ მოიცავს საგადასახადო საკითხებზე იურიდიულ საკონსულტაციო და იურიდიულ 
წარმომადგენლობით მომსახურებას, რომელიც შედის იურიდიულ საკონსულტაციო 
მომსახურებაში საერთაშორისო საჯარო სამართალთან და უცხო ქვეყნის სამართალთან 
მიმართებაში.   
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სექტორი ან ქვესექტორი დათქმების აღწერა 
არქიტექტურული 
მომსახურება და ურბანული 
დაგეგმარების და 
დანდშაფტის 
არქიტექტურული 
მომსახურება 
(CPC 8671 და CPC 8674) 

EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE და UK: შეზღუდვა 
არ არის. 
BE, ES, HR, IT: ეკონომიკური საჭიროებების ტესტი 
დამოუკიდებელი პროფესიონალებისთვის. 
LV: ეკონომიკური საჭიროებების ტესტი საკონტრაქტო 
მომსახურების მიმწოდებლებისთვის.  
FI: ფიზიკურმა პირმა უნდა მოახდინოს იმ ფაქტის 
დემონსტრირება, რომ მას გააჩნია მიწოდებული 
მომსახურების შესაბამისი სპეციალური ცოდნა.  
BG, CY, CZ, DE, FI, HU, LT, RO და SK: ეკონომიკური 
საჭიროებების ტესტი. 
AT: მხოლოდ დაგეგმარებითი მომსახურება, სადაც 
გამოიყენება ეკონომიკური საჭიროებების ტესტი. 
HR, HU და SK: რეზიდენტობის მოთხოვნა. 

საინჟინრო მომსახურება 
და 
ინტეგრირებული საინჟინრო 
მომსახურება 
(CPC 8672 და CPC 8673) 

EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE და UK: შეზღუდვა 
არ არის. 
BE, ES, HR და IT: ეკონომიკური საჭიროებების ტესტი 
დამოუკიდებელი პროფესიონალებისთვის.  
LV: ეკონომიკური საჭიროებების ტესტი საკონტრაქტო 
მომსახურების მიმწოდებლებისთვის. 
FI: ფიზიკურმა პირმა უნდა მოახდინოს იმ ფაქტის 
დემონსტრირება, რომ მას გააჩნია მიწოდებული 
მომსახურების შესაბამისი სპეციალური ცოდნა. 
BG, CY, CZ, DE, FI, HU, LT, RO და SK: ეკონომიკური 
საჭიროებების ტესტი. 
AT: მხოლოდ დაგეგმარებითი მომსახურება, სადაც 
გამოიყენება ეკონომიკური საჭიროებების ტესტი. 
HR და HU: რეზიდენტობის მოთხოვნა. 

კომპიუტერული და მასთან 
დაკავშირებული 
მომსახურება 
(CPC 84) 

EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI და SE: შეზღუდვა არ 
არის.  
ES და IT: ეკონომიკური საჭიროებების ტესტი 
დამოუკიდებელი პროფესიონალებისთვის. 
LV: ეკონომიკური საჭიროებების ტესტი საკონტრაქტო 
მომსახურების მიმწოდებლებისთვის. 
BE: ეკონომიკური საჭიროებების ტესტი დამოუკიდებელი 
პროფესიონალებისთვის. 
AT, DE, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, RO, SK და UK: ეკონომიკური 
საჭიროებების ტესტი.  
HR: რეზიდენტობის მოთხოვნა საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლებისთვის. ვალდებულება არ არის აღებული 
დამოუკიდებელ პროფესიონალებზე. 
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სექტორი ან ქვესექტორი დათქმების აღწერა 
კვლევის და განვითარების 
მომსახურება  
(CPC 851, 852 ფსიქოლოგების 
მომსახურების1 გარდა, 853) 

EU, BE-ს გარდა: სავალდებულოა შეთანხმება დამტკიცებულ 
კვლევით ორგანიზაციასთან2. 
CZ, DK და SK: ეკონომიკური საჭიროებების ტესტი. 
BE და UK: ვალდებულება არ არის აღებული. 
HR: რეზიდენტობის მოთხოვნა. 

რეკლამა 
(CPC 871) 

BE, CY, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE და 
UK: შეზღუდვა არ არის.  
AT, BG, CZ, DK, FI, HU, LT, LV, MT, RO და SK: ეკონომიკური 
საჭიროებების ტესტი. 

მენეჯმენტის 
საკონსულტაციო 
მომსახურება 
(CPC 865) 

DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE და UK: 
შეზღუდვა არ არის.  
ES და IT: ეკონომიკური საჭიროებების ტესტი 
დამოუკიდებელი პროფესიონალებისთვის. 
BE და HR: ეკონომიკური საჭიროებების ტესტი 
დამოუკიდებელი პროფესიონალებისთვის.  
AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, RO და SK: ეკონომიკური 
საჭიროებების ტესტი. 

მენეჯმენტის 
კონსულტაციასთან 
დაკავშირებული 
მომსახურება  
(CPC 866) 

DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE და UK: 
შეზღუდვა არ არის. 
BE, ES, HR და IT: ეკონომიკური საჭიროებების ტესტი 
დამოუკიდებელი პროფესიონალებისთვის.  
AT, BG, CY, CZ, DK, FI, LT, RO და SK: ეკონომიკური 
საჭიროებების ტესტი. 
HU: ეკონომიკური საჭიროებების ტესტი, გარდა 
საარბიტრაჟო და დავების მოგვარების მომსახურებისთვის 
(CPC 86602), რომელზეც ვალდებულება არ არის აღებული. 

ტექნიკური ტესტირების და 
ანალიზის მომსახურება 
(CPC 8676) 

BE, EE, EL, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE და UK: 
შეზღუდვა არ არის.  
AT, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO და SK: 
ეკონომიკური საჭიროებების ტესტი. 
 

1 CPC 85201-ის ნაწილი, რომელიც შედის სამედიცინო და სტომატოლოგიურ მომსახურებაში. 
2 დანიის გარდა, ყველა წევრი ქვეყნისთვის, კვლევითი ორგანიზაციის დამტკიცება და 
შეთანხმება უნდა შეესაბამებოდეს 2005 წლის 12 ოქტომბრის 2005/71/EC დირექტივის 
მოთხოვნებს, სამეცნიერო კვლევის მიზნებისთვის მესამე ქვეყნის მოქალაქეების მიღების 
სპეციფიკური პროცედურის შესახებ.  
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სექტორი ან ქვესექტორი დათქმების აღწერა 
სამეცნიერო და ტექნიკური 
საკონსულტაციო 
მომსახურება 
(CPC 8675) 

BE, EE, EL, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE და UK: 
შეზღუდვა არ არის.  
AT, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO და SK: 
ეკონომიკური საჭიროებების ტესტი. 
DE: ვალდებულება არ არის აღებული სახელმწიფოს მიერ 
დანიშნულ მკვლევარებზე. 
FR: ვალდებულება არ არის აღებული კვლევით 
საქმიანობაზე, რომელიც უკავშირდება საკუთრების 
უფლებებს და მიწის კანონმდებლობას.  
BG: ვალდებულება არ არის აღებული. 

გემების მოვლა და შეკეთება 
(CPC 8868-ის ნაწილი) 

BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI და SE: 
შეზღუდვა არ არის. 
AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO და SK: 
ეკონომიკური საჭიროებების ტესტი. 
UK: ვალდებულება არ არის აღებული. 

სარკინიგზო სატრანსპორტო 
მოწყობილობების მოვლა და 
რემონტი 
(CPC 8868-ის ნაწილი) 

BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI და 
SE: შეზღუდვა არ არის. 
AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO და SK: ეკონომიკური 
საჭიროებების ტესტი. 
UK: ვალდებულება არ არის აღებული. 

ავტოსატრანსპორტო 
საშუალებების, 
მოტოციკლეტების, 
თოვლმავლების და საგზაო 
ტრანსპორტის 
მოწყობილობების მოვლა და 
შეკეთება 
(CPC 6112, CPC 6122, CPC 
8867-ის ნაწილი და CPC 8868-
ის ნაწილი) 

BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI და SE: 
შეზღუდვა არ არის. 
AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO და SK: 
ეკონომიკური საჭიროებების ტესტი. 
UK: ვალდებულება არ არის აღებული. 
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სექტორი ან ქვესექტორი დათქმების აღწერა 
საჰაერო ხომალდის და მისი 
ნაწილების მოვლა და 
შეკეთება 
(CPC 8868-ის ნაწილი) 
 

BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI და 
SE: შეზღუდვა არ არის. 
AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO და SK: ეკონომიკური 
საჭიროებების ტესტი.  
UK: ვალდებულება არ არის აღებული. 

ლითონის ნაკეთობების, 
(არასაოფისე) 
მოწყობილობების, 
(არასატრანსპორტო და 
არასაოფისე) დანადგარების 
და პირადი და 
საყოფაცხოვრებო საქონლის 
მოვლა და შეკეთება1 
(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, 
CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 
და CPC 8866) 

BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE და 
UK: შეზღუდვა არ არის. 
AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO და SK: 
ეკონომიკური საჭიროებების ტესტი. 
 

თარგმნა 
(CPC 87905, ოფიციალური და 
სერტიფიცირებული 
საქმიანობის გარდა) 

DE, EE, FR, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE და UK: შეზღუდვა არ 
არის. 
BE, ES, IT და EL: ეკონომიკური საჭიროებების ტესტი 
დამოუკიდებელი პროფესიონალებისთვის.  
CY და LV: ეკონომიკური საჭიროებების ტესტი საკონტრაქტო 
მომსახურების მიმწოდებლებისთვის. 
AT, BG, CZ, DK, FI, HU, IE, LT, RO და SK: ეკონომიკური 
საჭიროებების ტესტი. 
HR: ვალდებულება არ არის აღებული დამოუკიდებელ 
პროფესიონალებზე. 

სამშენებლო მოედნის 
გამოკვლევა 
(CPC 5111) 

BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE 
და UK: შეზღუდვა არ არის. 
AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, LV, RO და SK: ეკონომიკური 
საჭიროებების ტესტი. 

1 საოფისე მოწყობილობების და დანადგარების, მათ შორის კომპიუტერების (CPC 845), მოვლის 
და შეკეთების მომსახურება შედის კომპიუტერულ მომსახურებაში. 
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სექტორი ან ქვესექტორი დათქმების აღწერა 
გარემოს დაცვითი 
მომსახურება  
(CPC 94011, CPC 9402, CPC 
9403, CPC 94042, CPC 94060-ის 
ნაწილი3, CPC 9405, CPC 9406-
ის ნაწილი და CPC 9409) 

BE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE და UK: 
შეზღუდვა არ არის.  
AT, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, FI, HU, LT, LV, RO და SK: 
ეკონომიკური საჭიროებების ტესტი. 

სამოგზაურო სააგენტოების 
და ტურისტული 
ოპერატორების მომსახურება  
(მათ შორის ტურის 
მენეჯერები4) 
(CPC 7471) 

AT, CZ, DE, EE, ES, FR, IT, LU, NL, PL, SI და SE: შეზღუდვა არ 
არის. 
BG, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO და SK: ეკონომიკური 
საჭიროებების ტესტი. 
BE, CY, DK, FI და IE: ვალდებულება არ არის აღებული, 
ტურების მენეჯერების გარდა (პირები, რომელთა ფუნქციას 
წარმოადგენს არანაკლებ 10-კაციანი ტურისტული ჯგუფის 
თანხლება, სპეციფიკურ ადგილებში, გიდის ფუნქციის 
შესრულების გარეშე.) 
HR: რეზიდენტობის მოთხოვნა.  
UK: ვალდებულება არ არის აღებული. 

1 განეკუთვნება საკანალიზაციო მომსახურებას. 
2 განეკუთვნება გამონაბოლქვი გაზების გაწმენდის მომსახურებას 
3 განეკუთვნება გარემოს და ლანდშაფტის დაცვის მომსახურების ნაწილებს.  
4 მომსახურების მიმწოდებლები, რომელთა ფუნქციას წარმოადგენს არანაკლებ 10-კაციანი 
ტურისტული ჯგუფის თანხლება, სპეციფიკურ ადგილებში, გიდის ფუნქციის შესრულების 
გარეშე.  
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სექტორი ან ქვესექტორი დათქმების აღწერა 
გასართობი ხასიათის 
მომსახურება, 
აუდიოვიზუალური 
მომსახურებისაგან 
განსხვავებული  
(მათ შორის თეატრის, 
ცოცხალი შემსრულებლების, 
ცირკის და დისკოთეკის 
მომსახურება  
(CPC 9619)  

BG, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, 
PL, PT, RO, SK და SE: შესაძლებელია მაღალი 
კვალიფიკაციის1 მოთხოვნა. ეკონომიკური საჭიროებების 
ტესტი. 
AT: მაღალი კვალიფიკაცია და ეკონომიკური საჭიროებების 
ტესტი, იმ პირების გარდა, რომელთა მთავარი პროფესიული 
საქმიანობა ხორციელდება ხელოვნების სფეროში, საიდანაც ეს 
პირები ღებულობენ შემოსავლის ძირითად ნაწილს და იმ 
პირობით, რომ ეს პირები არ განახორციელებენ სხვა 
კომერციულ საქმიანობას ავსტრიაში. ასეთი პირებისთვის 
შეზღუდვა არ არის დაწესებული.  
CY: ეკონომიკური საჭიროებების ტესტი ცოცხალი 
შემსრულებლებისთვის და დისკოთეკის მომსახურებისთვის. 
FR: ვალდებულება არ არის აღებული საკონტრაქტო 
მომსახურების მიმწოდებლებზე, გარდა იმ შემთხვევისა, 
როცა: 
- სამუშაოს ნებართვა მიღებულია არაუმეტეს 9 თვის ვადით, 3 
თვის ვადით განახლების შესაძლებლობით. 
 
ეკონომიკური საჭიროების ტესტი  
- გასართობი ხასიათის საქმიანობის განმახორციელებელმა 
კომპანიამ უნდა გადაუხადოს გადასახადი საფრანგეთის 
იმიგრაციისა და ინტეგრაციის სამსახურს (Office Français de 
l'Immigration et de l'Intégration).  
SI: თითოეულ ღონისძიებისთვის დარჩენის ვადა 
შემოფარგლულია 7 დღით. ცირკის და გასართობი პარკის 
მომსახურებისთვის, დარჩენის ვადა შემოფარგლულია 
მაქსიმუმ 30 დღით 1 კალენდარული წლის განმავლობაში. 
BE და UK: ვალდებულება არ არის აღებული. 

 
 

________________ 
 
 

1 იმ შემთხვევაში, თუ კვალიფიკაცია არ იქნა მიღებული ევროკავშირში ან მის წევრ ქვეყნებში, ამ 
წევრ ქვეყანას შეუძლია შეაფასოს არის თუ არა ის მის ტერიტორიაზე მოთხოვნილი 
კვალიფიკაციის ეკვივალენტური. 
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დანართი XIV-E 

დათქმების ჩამონათვალი დაფუძნებაზე (საქართველო)1 

1. ქვემოთ მოცემული ჩამონათვალი მოიცავს ეკონომიკურ საქმიანობას, სადაც ამ შეთანხმების 
79-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, საქართველოს მიერ გაკეთებულია დათქმები 
ეროვნულ რეჟიმსა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმზე ევროკავშირის დაფუძნებებისა და 
მეწარმეებისთვის. 

ჩამონათვალი მოიცავს შემდეგ ელემენტებს: 

(a) ჰორიზონტალური დათქმების ჩამონათვალი, რომელიც ყველა სექტორზე ან ქვე-
სექტორზე ვრცელდება და 

(b) სექტორის ან ქვე-სექტორის სპეციფიკური დათქმების ჩამონათვალი, რომელიც 
მიუთითებს სექტორზე ან ქვე-სექტორზე და მის შესაბამის დათქმაზე (დათქმებზე). 

დათქმა იმ საქმიანობაზე, რომელიც არ არის ლიბერალიზებული (ვალდებულება არ არის 
აღებული) გამოხატულია როგორც: „ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის 
რეჟიმის ვალდებულებები არ არის აღებული“.  

იმ სექტორებში, სადაც საქართველოს მიერ არ არის გაკეთებული დათქმა, საქართველო 
იღებს ვალდებულებას ამ შეთანხმების 79-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად 
დათქმების გარეშე (მოცემულ სექტორში დათქმის არარსებობა ზიანს არ აყენებს 
ჰორიზონტალურ დათქმებს). 

2. ამ შეთანხმების 76-ე მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, ქვემოთ მოცემული ჩამონათვალი 
არ მოიცავს მხარეების მიერ გაცემულ სუბსიდიებთან დაკავშირებულ ზომებს. 

 

1 ეს დოკუმენტი მომზადებულია ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის (ვმო) 1991 წლის 10 
ივლისის მომსახურების სექტორული კლასიფიკაციის მიხედვით (MTN.GNS/W/120) 
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3. უნდა ჰქონდეს თვითგანხორციელების ეფექტი და შესაბამისად, პირდაპირ არ უნდა 
ანიჭებდეს უფლებებს ფიზიკურ ან იურიდიულ პირებს.  

4. ამ შეთანხმების 79-ე მუხლის შესაბამისად, არადისკრიმინაციული მოთხოვნები, 
როგორიცაა მოთხოვნები სამართლებრივ ფორმასთან დაკავშირებით ან ტერიტორიაზე 
მოქმედი ყველა მიმწოდებლისთვის ლიცენზიების ან ნებართვების მიღების ვალდებულება, 
განურჩევლად მათი ეროვნებისა, რეზიდენტობისა ან ეკვივალენტური კრიტერიუმებისა, არ 
არის მოცემული ამ დანართში, ვინაიდან მათ ზიანი არ ადგებათ მოცემული შეთანხმებით. 

5. იმ შემთხევაში, თუ საქართველო იყენებს ისეთ დათქმას, რომელიც მის ტერიტორიაზე 
მომსახურების მიწოდების პირობის სახით მოითხოვს, რომ მომსახურების მიმწოდებელი 
იყოს ქვეყნის მოქალაქე, მუდმივი რეზიდენტი ან რეზიდენტი, დათქმა, რომელიც 
მოცემულია ამ შეთანხმების XIV-G დანართში, შესაძლებლობის ფარგლებში, გამოიყენება ამ 
დანართის შესაბამისად დაფუძნების მიმართ დათქმის სახით. 

 

ჰორიზონტალური დათქმები 

სუბსიდიები 

სუბსიდიების მიღების უფლება შეიძლება მიენიჭოთ მხოლოდ საქართველოს გარკვეულ 
რეგიონულ ერთეულებში დაფუძნებულ პირებს. 

პრივატიზება 

ორგანიზაციას, რომელშიც სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობა აღემატება 25%-ს, არ 
შეუძლია მყიდველის სახით მონაწილეობის მიღება პრივატიზების პროცესში (ბაზარზე 
შესვლის შეზღუდვა).  

„შეზღუდული პასუხიმგებლობის საზოგადოების“ ერთ მმართველს მაინც უნდა გააჩნდეს 
მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი საქართველოში. ფილიალის დაფუძნებისათვის 
სავალდებულოა, რომ წარმომადგენელს (ფიზიკურ პირს) გააჩნდეს მუდმივი საცხოვრებელი 
ადგილი საქართველოში და იყოს უფლებამოსილი კომპანიის მიერ, მის სრულუფლებიან 
წარმომადგენლობაზე.  
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უძრავი ქონების შეძენა 
 

ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა შემდეგისა: 
 

(i) არასასოფლო-სამეურნეო მიწის შეძენა 
(ii) მომსახურების გაწევისათვის საჭირო შენობების შეძენა  
(iii) სასოფლო-სამეურნეო მიწის ლიზინგი არაუმეტეს 49 წლით და არასასოფლო-სამეურნეო 
მიწის ლიზინგი არაუმეტეს 99 წლით 
(iv) სასოფლო-სამეურნეო მიწის შეძენა ერთობლივი საწარმოს მეშვეობით. 
 
 
სექტორული დათქმები 
 
მეთევზეობა 
ბაზარზე დაშვების, ეროვნულ რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები 
არ არის აღებული მეთევზეობაზე. თევზჭერის მიზნით საქართველოს ტერიტორიულ წყლებზე 
დაშვება გაიცემა ნაცვალგების საფუძველზე. 
 
ბიზნეს მომსახურება 
- ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის 

აღებული ტრანსპლანტაციაზე და აუტოფსიაზე (CPC 9312). 
- ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის 

აღებული სხვა პროფესიულ მომსახურებაზე (1,A(k))*1. 
 

1 * მომსახურების კლასიფიკაცია ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის (ვმო) 1991 წლის 10 
ივლისის მომსახურების სექტორული კლასიფიკაციის მიხედვით (MTN.GNS/W/120). 
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- ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის 
აღებული სოფლის მეურნეობასთან, მონადირეობასა და მეტყევეობასთან დაკავშირებულ 
მომსახურებაზე (CPC 881, 88110-ის გარდა). 

- ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის 
აღებული ანაზღაურების ან კონტრაქტის საფუძველზე კოქსის, გადამუშავებული ნავთობის 
პროდუქტებისა და ბირთვული საწვავის წარმოებასთან დაკავშირებულ მომსახურებაზე 
(CPC 8845). 

- ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის 
აღებული აეროფოტოგრაფიაზე (CPC 87504-ის ნაწილი). 

 
საკომუნიკაციო მომსახურება 
 
- ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის 

აღებული საფოსტო მომსახურებაზე (CPC 7511). 
- ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის 

აღებული კომბინირებულ პროგრამებთან და მაუწყებლობასთან დაკავშირებულ 
მომსახურებაზე (CPC 96133). 

- ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის 
აღებული პროგრამის გადაცემასთან დაკავშირებულ მომსახურებაზე (CPC 7524). 

- ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის 
აღებული სხვა საკომუნიკაციო მომსახურებაზე (2,E)*. 

 
მშენებლობა და მასთან დაკავშირებული საინჟინრო მომსახურება 
 
საქართველოს მოქალაქეები უნდა შეადგენდნენ მომსახურე პერსონალის არანაკლებ 50%-ს. 
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სადისტრიბუციო მომსახურება 
 
ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის აღებული 
სხვა სადისტრიბუციო მომსახურებაზე (4,E)*. 
 
მომსახურება განათლების სფეროში 
- ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის 

აღებული სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ საშუალო განათლებაზე (CPC 922). 
- ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის 

აღებული სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ უმაღლეს განათლებაზე (CPC 923). 
- ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის 

აღებული სხვა საგანმანათლებლო მომსახურებაზე (CPC 929). 
 
ფინანსური მომსახურება 
 
ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის აღებული 
სხვა ფინანსურ მომსახურებაზე, მომუშავეთა კომპენსაციის ჩათვლით  (7,C)*. 
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ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სფეროს მომსახურება 
- ქართული ენის (სახელმწიფო ენის) ცოდნა სავალდებულოა საქართველოში მომუშავე 

ექიმებისთვის. 
- ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის 

აღებული ჯანმრთელობის დაცვასთან და სოციალურ სფეროსთან დაკავშირებულ სხვა 
მომსახურებაზე (8,D)*. 

 
ტურიზმთან და მოგზაურობასთან დაკავშირებული მომსახურება 
ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის აღებული 

ტურიზმთან და მოგზაურობასთან დაკავშირებულ სხვა მომსახურებაზე  (9,D)*. 
 

გამაჯანსაღებელი, კულტურული და სპორტული მომსახურება 
ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის აღებული 
სხვა გამაჯანსაღებელ, კულტურულ და სპორტულ მომსახურებაზე (10,E)*. 
 
სატრანსპორტო მომსახურებები 
- ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის 

აღებული საზღვაო ტრანსპორტით მგზავრთა გადაყვანასა (CPC 7211) და საზღვაო 
ტრანსპორტის დამხმარე მომსახურებაზე (CPC 745-ის ნაწილი). 

- ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის 
აღებული საჰაერო ტრანსპორტზე, მათ შორის, მგზავრთა გადაყვანაზე (CPC 731), ტვირთის 
გადაზიდვაზე (CPC 732), საჰაერო ხომალდის ეკიპაჟით დაქირავებაზე (CPC 734) და საჰაერო 
ტრანსპორტის დამხმარე მომსახურებაზე (CPC 746). 
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- სარკინიგზო ტრანსპორტის მომსახურება (CPC 7111, CPC 7112 და CPC 7113) - სარკინიგზო 
ინფრასტრუქტურა სახელმწიფო საკუთრებაა და მისი ექსპლუატაცია მონოპოლიას 
წარმოადგენს. შეზღუდვები არ არის დაწესებული სარკინიგზო ტრანსპორტთან 
მიმართებაში. 

- ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის 
აღებული სარკინიგზო ტრანსპორტის დამხმარე მომსახურებაზე (CPC 743). 

- ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის 
აღებული საგზაო ტრანსპორტის მომსახურებაზე, მათ შორის მგზავრთა გადაყვანაზე (CPC 
7121 და CPC 7122), კომერციული ტრანსპორტის ეკიპაჟით დაქირავებაზე (CPC 7124) და 
საგზაო ტრანსპროტის დამხმარე მომსახურებაზე (CPC 744). საგზაო ტრანსპორტის 
ორმხრივი ხელშეკრულებები ნაცვალგების საფუძველზე, რომელიც შესაბამის ქვეყნებს 
აძლევს საშუალებას განახორციელონ მგზავრებისა და ტვირთების საერთაშორისო 
გადაზიდვები. 

- ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის 
აღებული მილსადენ ტრანსპორტზე, მათ შორის საწვავის გადაზიდვაზე (CPC 7131) და სხვა 
საქონლის გადაზიდვაზე (CPC 7139). 

- ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის 
აღებული სხვა სატრანსპორტო მომსახურებაზე (11,I)*. 

- ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის 
აღებული სხვა მომსახურებაზე, რომელიც არ შედის სხვა კატეგორიებში (CPC 95,  CPC 97, 
CPC 98 და CPC 99).   

 

 

 
 

________________ 
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დანართი XIV-F 

ვალდებულებების ჩამონათვალი საზღვრებს გარეთ მომსახურებაზე (საქართველო)1 

 

1. ქვემოთ მოცემული ვალდებულებების ჩამონათვალი მიუთითებს საქართველოს მიერ ამ 
შეთანხმების 86-ე მუხლის შესაბამისად და დათქმების გათვალისწინებით 
ლიბერალიზებულ ეკონომიკურ საქმიანობაზე და შეზღუდვებზე ბაზარზე დაშვებასა და 
ეროვნულ რეჟიმზე, რომლებიც ვრცელდება ევროკავშირის მომსახურებაზე და 
მომსახურების მიმწოდებლებზე, რომლებიც ამ ეკონომიკურ საქმიანობას ეწევიან. 
ჩამონათვალი შედგება შემდეგი ელემენტებისაგან: 

(a) პირველი სვეტი მიუთითებს სექტორზე ან ქვე-სექტორზე, სადაც მხარის მიერ აღებულია 
ვალდებულება და ლიბერალიზაციის მასშტაბზე, რომელზეც ვრცელდება დათქმები და 

(b) მეორე სვეტი აღწერს შესაბამის დათქმას. 

საქართველო არ იღებს ვალდებულებას იმ სექტორებში ან ქვე-სექტორებში, რომლებიც არ 
არის ნახსენები ქვემოთ მოცემულ ჩამონათვალში.  

2. ინდივიდუალური სექტორების და ქვე-სექტორების იდენტიფიცირებისას, CPC ნიშნავს 
პროდუქტების ცენტრალურ კლასიფიკაციას, რომელიც მოცემულია ვაჭრობის მსოფლიო 
ორგანიზაციის 1991 წლის 10 ივლისის მომსახურებების სექტორული კლასიფიკაციის 
ჩამონათვალში (MTN.GNS/W/120).  

 

1 ეს დოკუმენტი მომზადებულია ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის (ვმო) 1991 წლის 10 
ივლისის მომსახურების სექტორული კლასიფიკაციის მიხედვით (MTN.GNS/W/120) 
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3. ქვემოთ მოცემული ჩამონათვალი არ მოიცავს საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან და 
პროცედურებთან, ტექნიკურ სტანდარტებთან და სალიცენზიო მოთხოვნებთან და 
პროცედურებთან დაკავშირებულ ზომებს, როცა ეს ზომები არ წარმოადგენს ამ შეთანხმების 
84-ე და 85-ე მუხლების შესაბამისად დაწესებულ შეზღუდვებს ბაზარზე დაშვებასა და 
ეროვნულ რეჟიმზე. ეს ზომები (მაგალითად, ლიცენზიის მიღება, უნივერსალური 
მომსახურების ვალდებულება, რეგულირებად სექტორებში კვალიფიკაციის აღიარების 
მიღება, სპეციალური გამოცდის, მათ შორის, ენის გამოცდის ჩაბარება, 
არადისკრიმინაციული მოთხოვნა იმის თაობაზე, რომ ზოგიერთი საქმიანობის 
განხორციელება დაუშვებელია დაცულ ზონებში ან განსაკუთრებული ისტორიული და 
კულტურული მნიშვნელობის ზონებში), იმის და მიუხედავად, არის თუ არა ის 
მითითებული, ნებისმიერ შემთხვევაში გამოიყენება მეორე მხარის მეწარმეების მიმართ. 

4. ქვემოთ მოცემული ჩამონათვალი ზიანს არ აყენებს I რეჟიმის განხორციელების 
შესაძლებლობას მომსახურების კონკრეტულ სექტორებსა და ქვე-სექტორებში და აგრეთვე, 
ზიანს არ აყენებს სახელმწიფო მონოპოლიებისა და ექსკლუზიური უფლებების არსებობას, 
როგორც არის აღწერილი დაფუძნებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების 
ჩამონათვალში. 

5. ამ შეთანხმების 76-ე მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, ქვემოთ მოცემული ჩამონათვალი 
არ მოიცავს მხარეების მიერ გაცემულ სუბსიდიებთან დაკავშირებულ ზომებს. 

6. ქვემოთ მოცემული ვალდებულებების ჩამონათვალიდან გამომდინარე უფლებებსა და 
ვალდებულებებს არ უნდა ჰქონდეს თვითგანხორციელების ეფექტი და შესაბამისად, 
პირდაპირ არ უნდა ანიჭებდეს უფლებებს ფიზიკურ ან იურიდიულ პირებს.  

7. 1 და 2 რეჟიმები გულისხმობს მომსახურების მიწოდების საშუალებებს, რომლებიც 
აღწერილია ამ შეთანხმების 77-ე მუხლის (m) პუნქტის (i) და (ii) ქვეპუნქტებში. 
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ჰორიზონტალური დათქმები 

ვალდებულება არ არის აღებული სუბსიდიებზე. 

სექტორული დათქმები 

 
სექტორი ან ქვე-სექტორი დათქმების აღწერა 
1. ბიზნეს მომსახურება 

A. პროფესიული მომსახურება 

იურიდიული მომსახურება (მათ შორის 
საკონსულტაციო მომსახურება შიდა და 
საერთაშორისო სამართალზე) (CPC 861) 

რეჟიმი 1 და 2 

შეზღუდვა არ არის 

b)  ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტორული 
მომსახურება (CPC 862) 

რეჟიმი 1 და 2 

შეზღუდვა არ არის 

c) საგადასახადო მომსახურება (CPC 863) რეჟიმი 1 და 2 

შეზღუდვა არ არის 

d) არქიტექტურული მომსახურება (CPC 8671)     რეჟიმი 1 და 2 

შეზღუდვა არ არის 

e) საინჟინრო მომსახურება (CPC 8672) რეჟიმი 1 და 2 

შეზღუდვა არ არის 

f) ინტეგრირებული საინჟინრო მომსახურებება (CPC 
8673) 

რეჟიმი 1 და 2 

შეზღუდვა არ არის 

g) ურბანული დაგეგმარების და ლანდშაფტის 
არქიტექტურული მომსახურება (CPC 8674*) 

რეჟიმი 1 და 2 

შეზღუდვა არ არის 
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სექტორი ან ქვე-სექტორი დათქმების აღწერა 
h) სამედიცინო და სტომატოლოგიური მომსახურება 

(ტრანსპლანტაციისა და აუტოფსიის გარდა) (CPC 
9312) 

რეჟიმი 1 და 2 
შეზღუდვა არ არის 

i) ვეტერინარული მომსახურება (CPC 932) რეჟიმი 1 და 2 
შეზღუდვა არ არის 

B. კომპიუტერული და მასთან დაკავშირებული მომსახურება 
a) კომპიუტერების დამონტაჟებასთან 

დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურება 
(CPC 841) 

რეჟიმი 1 და 2 
შეზღუდვა არ არის 

b) პროგრამული უზრუნველყოფის მომსახურება 
(CPC 842) 

რეჟიმი 1 და 2 
შეზღუდვა არ არის 

c) მონაცემთა დამუშავების მომსახურება (CPC 843) რეჟიმი 1 და 2 
შეზღუდვა არ არის 

d) მონაცემთა ბაზის შექმნის მომსახურება (CPC 844) რეჟიმი 1 და 2 
შეზღუდვა არ არის 

e) საოფისე დანადგარების და აღჭურვილობის, მათ 
შორის კომპიუტერების მოვლისა და შეკეთების 
მომსახურება (CPC 845) 

რეჟიმი 1 და 2 
შეზღუდვა არ არის 

e) მონაცემთა მომზადების მომსახურება (CPC 849) რეჟიმი 1 და 2 
შეზღუდვა არ არის 
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სექტორი ან ქვე-სექტორი დათქმების აღწერა 
C. კვლევისა და განვითარების მომსახურება 
a) კვლევისა და განვითარების მომსახურება 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში (CPC 851) 
რეჟიმი 1 და 2 

შეზღუდვა არ არის 
b) კვლევისა და განვითარების მომსახურება 

სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში (CPC 
852) 

რეჟიმი 1 და 2 
შეზღუდვა არ არის 

c) ინტერდისციპლინური კვლევისა და განვითარების 
მომსახურება (CPC 853) 

რეჟიმი 1 და 2 
შეზღუდვა არ არის 

D. მომსახურება უძრავი ქონების სფეროში 
a) საკუთარებაში არსებულ ან ლიზინგით აღებულ 

ქონებაზე (CPC 821) 
რეჟიმი 1 და 2 

შეზღუდვა არ არის 
b) ანაზღაურების ან კონტრაქტის საფუძველზე (CPC 

822) 
რეჟიმი 1 და 2 

შეზღუდვა არ არის 
E. გაქირავების/ლიზინგის მომსახურება ოპერატორის გარეშე 
a) გემებთან დაკავშირებით (CPC 83103) რეჟიმი 1 და 2 

შეზღუდვა არ არის 
b) თვითმფრინავებთან დაკავშირებით (CPC 83104) რეჟიმი 1 და 2 

შეზღუდვა არ არის 
c) სხვა სატრანსპორტო აღჭურვილობასთან 

დაკავშირებით (CPC 83101, CPC 83102 და CPC 
83105) 

რეჟიმი 1 და 2 
შეზღუდვა არ არის 
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სექტორი ან ქვე-სექტორი დათქმების აღწერა 
d) სხვა დანადგარებთან და აღჭურვილობასთან 

დაკავშირებით (CPC 83106 – CPC 83109) 
რეჟიმი 1 და 2 

შეზღუდვა არ არის 
e) ვიდეოკასეტების ან ოპტიკური დისკების ლიზინგი 

ან გაქირავება (CPC 83202) 
რეჟიმი 1 და 2 

შეზღუდვა არ არის 
F) სხვა ბიზნეს მომსახურება 
a) სარეკლამო მომსახურება (CPC 871) რეჟიმი 1 და 2 

შეზღუდვა არ არის 
b) ბაზრის კვლევის მომსახურება (CPC 864) რეჟიმი 1 და 2 

შეზღუდვა არ არის 
c) მენეჯმენტის საკონსულტაციო მომსახურება (CPC 

865) 
რეჟიმი 1 და 2 

შეზღუდვა არ არის 
d) მენეჯმენტის კონსულტაციასთან დაკავშირებული 

მომსახურება (CPC 866) 
რეჟიმი 1 და 2 

შეზღუდვა არ არის 
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სექტორი ან ქვე-სექტორი დათქმების აღწერა 
e) ტექნიკური ტესტირებისა და ანალიზის 

მომსახურება (CPC 8676) 
რეჟიმი 1 და 2 

შეზღუდვა არ არის 
f) სოფლის მეურნეობასთან, მონადირეობასა და 

მეტყევეობასთან დაკავშირებული მომსახურება 
(CPC 88110) 

რეჟიმი 1 და 2 
შეზღუდვა არ არის 

g) მეთევზეობასთან დაკავშირებული მომსახურება 

 (CPC 882**) 

რეჟიმი 1 და 2 
შეზღუდვა არ არის 

h) სამთომოპოვებით მრეწველობასთან 
დაკავშირებული მომსახურება (CPC 883**) 

რეჟიმი 1 და 2 
შეზღუდვა არ არის 

i) დამამუშავებელ მრეწველობასთან დაკავშირებული 
მომსახურება (CPC 885, CPC  886, CPC  8841- CPC  
8844 და CPC  8846- CPC  8849) 

რეჟიმი 1 და 2 
შეზღუდვა არ არის 

j) ენერგო-დისტრიბუციასთან დაკავშირებული 
მომსახურება (CPC 887**) 

რეჟიმი 1 და 2 
შეზღუდვა არ არის 

k) პერსონალის დასაქმებასა და მიწოდებასთან 
დაკავშირებული მომსახურება (CPC 87205 და  CPC 
87206) 

რეჟიმი 1 და 2 
შეზღუდვა არ არის 

m) სამეცნიერო და ტექნიკური საკონსულტაციო 
მომსახურება (CPC 8675) 

რეჟიმი 1 და 2 
შეზღუდვა არ არის 

p) ფოტოგრაფიული მომსახურებები (CPC 875), 
აეროფოტოგრაფიის გარდა 

რეჟიმი 1 და 2 
შეზღუდვა არ არის 
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სექტორი ან ქვე-სექტორი დათქმების აღწერა 
q) შეფუთვასთან დაკავშირებული მომსახურება (CPC 

876) 
რეჟიმი 1 და 2 

შეზღუდვა არ არის 
r) ბეჭდვასა და გამოცემასთან დაკავშირებული 

მომსახურება (CPC 88442) 
რეჟიმი 1 და 2 

შეზღუდვა არ არის 
s) საკონფერენციო მომსახურება (CPC 8790-ის 

ნაწილი) 
რეჟიმი 1 და 2 

შეზღუდვა არ არის 
t) პერსონალური და საყოფაცხოვრებო საქონლის    
           შეკეთების სხვა მომსახურება (CPC 633) 

რეჟიმი 1 და 2 
შეზღუდვა არ არის 

ლითონის ნაკეთობების, მანქანებისა და 
დანადგარების შეკეთების მომსახურება (CPC 886) 

რეჟიმი 1 და 2 
შეზღუდვა არ არის 

სხვა ბიზნეს მომსახურება (CPC 879, 87909-ის 
გარდა) 

რეჟიმი 1 
ვალდებულება არ არის 

აღებული 
რეჟიმი 2 

შეზღუდვა არ არის 
2 საკომუნიკაციო მომსახურებები 
B. საკურიერო მომსახურება (CPC 7512) რეჟიმი 1 და 2 

შეზღუდვა არ არის 
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სექტორი ან ქვე-სექტორი დათქმების აღწერა 
C. სატელეკომუნიკაციო მომსახურება 
a) სატელეფონო მომსახურება (CPC 7521) 
  

რეჟიმი 1 და 2 
შეზღუდვა არ არის 

b) პაკეტური კომუტაციის მონაცემთა გადაცემის 
მომსახურება (CPC 7523*) 

რეჟიმი 1 და 2 
შეზღუდვა არ არის 

c) საარხო კომუტაციის მონაცემთა გადაცემის 
მომსახურება (CPC 7523*) 

რეჟიმი 1 და 2 
შეზღუდვა არ არის 

d) სატელექსო მომსახურება (CPC 7523*) რეჟიმი 1 და 2 
შეზღუდვა არ არის 

e) სატელეგრაფო მომსახურება (CPC 7522) 
   

რეჟიმი 1 და 2 
შეზღუდვა არ არის 

f)   ფაქსიმილური მომსახურება (CPC 7521* და CPC 
7529*) 

რეჟიმი 1 და 2 
შეზღუდვა არ არის 
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სექტორი ან ქვე-სექტორი დათქმების აღწერა 
g) კერძო საიჯარო საარხო მომსახურება (CPC 7522* 

და CPC 7523*) 
რეჟიმი 1 და 2 

შეზღუდვა არ არის 
h) ელექტრონული ფოსტა (CPC 7523*) 
 

რეჟიმი 1 და 2 
შეზღუდვა არ არის 

i) ხმოვანი ფოსტა (CPC 7523*) 
 

რეჟიმი 1 და 2 
შეზღუდვა არ არის 

j) ონლაინ ინფორმაცია და მონაცემთა ბაზაში ძიება 
(CPC 7523*) 

რეჟიმი 1 და 2 
შეზღუდვა არ არის 

k) ელექტრონული ინფორმაციის გაცვლა (EDI) (CPC 
7523*) 

რეჟიმი 1 და 2 
შეზღუდვა არ არის 

l) გაფართოებული/დამატებითი ფაქსიმილური 
მომსახურება, შენახვის და გადამისამართების, 
შენახვისა და მოძიების ჩათვლით (CPC 7523*) 

რეჟიმი 1 და 2 
შეზღუდვა არ არის 

m) კოდისა და პროტოკოლის გარდაქმნა რეჟიმი 1 და 2 
შეზღუდვა არ არის 

n) ონლაინ ინფორმაცია და/ან მონაცემთა დამუშავება 
(ტრანზაქციის დამუშავების ჩათვლით) (CPC 843*) 

რეჟიმი 1 და 2 
შეზღუდვა არ არის 
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სექტორი ან ქვე-სექტორი დათქმების აღწერა 
o) სხვა მობილური მომსახურება  
ანალოგიური/ციფრული ფიჭური მომსახურება 
(CPC 75213*) 
PCS (პერსონალური საკომუნიკაციო მომსახურება) 
(CPC 75213*) 
პეიჯერული მომსახურება (CPC 75291*) 
მობილურ მონაცემთა გადაცემის მომსახურება (CPC 

7523*) 

რეჟიმი 1 და 2 
შეზღუდვა არ არის 

D. აუდიოვიზუალური მომსახურება 
a) ფილმებისა და ვიდეო კასეტების წარმოებისა და 

დისტრიბუციის მომსახურება (CPC 9611) 
რეჟიმი 1 და 2 

შეზღუდვა არ არის 
b)     კინო-საპროექციო მომსახურება (CPC 9612) რეჟიმი 1 და 2 

შეზღუდვა არ არის 
c) რადიოსა და ტელევიზიის მომსახურება, გარდა 

გადაცემის მომსახურებისა (CPC 9613, 96133-ის 
გარდა) 

რეჟიმი 1 და 2 
შეზღუდვა არ არის 

e) ხმის ჩაწერა რეჟიმი 1 და 2 
შეზღუდვა არ არის 

3.  მშენებლობა და მასთან დაკავშირებული საინჟინრო მომსახურება 
A. შენობებთან დაკავშირებული სამშენებლო 

სამუშაოები (CPC 512) 
რეჟიმი 1 და 2 

შეზღუდვა არ არის 
B. სამოქალაქო ინჟინერიასთან დაკავშირებული 

სამშენებლო სამუშაოები (CPC 513) 
რეჟიმი 1 და 2 

შეზღუდვა არ არის 
C. აწყობისა და დამონტაჟების სამუშაოები (CPC 514 

და 516) 
რეჟიმი 1 და 2 

შეზღუდვა არ არის 
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სექტორი ან ქვე-სექტორი დათქმების აღწერა 
D. შენობების მოპირკეთების/დასრულების 

სამუშაოები (CPC 517) 
რეჟიმი 1 და 2 

შეზღუდვა არ არის 
E. სხვა (CPC 511, CPC 515 და CPC 518) რეჟიმი 1 და 2 

შეზღუდვა არ არის 
4. სადისტრიბუციო მომსახურება 
A. კომისიის აგენტების მომსახურება (CPC 621) რეჟიმი 1 და 2 

შეზღუდვა არ არის 
B. საბითუმო ვაჭრობის მომსახურება (CPC 622) რეჟიმი 1 და 2 

შეზღუდვა არ არის 
C. საცალო ვაჭრობის მომსახურება (CPC 631, CPC 632,  

CPC 611 და  CPC 612) 
რეჟიმი 1 და 2 

შეზღუდვა არ არის 
D. ფრენჩაიზინგი (CPC 8929) რეჟიმი 1 და 2 

შეზღუდვა არ არის 
5. მომსახურება განათლების სფეროში 
A. დაწყებითი განათლების მომსახურება (CPC 921) რეჟიმი 1 და 2 

შეზღუდვა არ არის 
B. საშუალო განათლების მომსახურება, კერძო 

დაფინანსებით (CPC 922*) 
რეჟიმი 1 და 2 

შეზღუდვა არ არის 
C. უმაღლესი განათლების მომსახურება, კერძო 

დაფინანსებით (CPC 923*) 
რეჟიმი 1 და 2 

შეზღუდვა არ არის 
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სექტორი ან ქვე-სექტორი დათქმების აღწერა 
D. ზრდასრულთა განათლება (CPC 924) რეჟიმი 1 და 2 

შეზღუდვა არ არის 
6. გარემოს დაცვითი მომსახურება 
A. საკანალიზაციო მომსახურება (CPC 9401) რეჟიმი 1 

ვალდებულება არ არის 
აღებული, გარდა 
საკონსულტაციო 
მომსახურებისა  

რეჟიმი 2 
შეზღუდვა არ არის 

B. ნარჩენების გატანის მომსახურება (CPC 9402) რეჟიმი 1 
ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა 
საკონსულტაციო 
მომსახურებისა  

რეჟიმი 2 

    შეზღუდვა არ არის 
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სექტორი ან ქვე-სექტორი დათქმების აღწერა 
C. სანიტარული და მსგავსი მომსახურება (CPC 9403) რეჟიმი 1 

ვალდებულება არ არის 
აღებული, გარდა 
საკონსულტაციო 
მომსახურებისა  

რეჟიმი 2 

    შეზღუდვა არ არის 
D. გამონაბოლქვი გაზების გაწმენდის მომსახურება 

(CPC 9404) 
რეჟიმი 1 

ვალდებულება არ არის 
აღებული, გარდა 
საკონსულტაციო 
მომსახურებისა  

რეჟიმი 2 

    შეზღუდვა არ არის 
E. ხმაურის შემცირების მომსახურება (CPC 9405) რეჟიმი 1 

ვალდებულება არ არის 
აღებული, გარდა 
საკონსულტაციო 
მომსახურებისა  

რეჟიმი 2 

    შეზღუდვა არ არის 
F. გარემოსა და ლანდშაფტის დაცვის სხვა 

მომსახურება (CPC 9406) 
რეჟიმი 1 

ვალდებულება არ არის 
აღებული, გარდა 
საკონსულტაციო 
მომსახურებისა  

რეჟიმი 2 

    შეზღუდვა არ არის 
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სექტორი ან ქვე-სექტორი დათქმების აღწერა 
G. სხვა გარემოს დაცვითი მომსახურება (CPC 9409) რეჟიმი 1 და 2 

შეზღუდვა არ არის 
7. ფინანსური მომსახურება 
A. დაზღვევა და დაზღვევასთან დაკავშირებული მომსახურება 
a) სიცოცხლის, უბედური შემთხვევისა და 

ჯანმრთელობის დაზღვევის მომსახურება 
(მომუშავეთა კომპენსაციის დაზღვევის გარდა)  
(CPC 81211, CPC 81291 და CPC 81212) 

რეჟიმი 1 
ვალდებულება არ არის 

აღებული 
რეჟიმი 2 

შეზღუდვა არ არის 
b) არასიცოცხლის დაზღვევის მომსახურება 
 (CPC 8129, CPC 81291-ის და CPC 81293-ის გარდა) 

რეჟიმი 1 
ვალდებულება არ არის 

აღებული 
რეჟიმი 2 

შეზღუდვა არ არის 
- საზღვაო, საავიაციო და სხვა ტრანსპორტის 

სადაზღვევო მომსახურება (CPC 81293) 
რეჟიმი 1 და 2 

შეზღუდვა არ არის 
c) გადაზღვევა და რეტროცესია (CPC 81299) რეჟიმი 1 და 2 

შეზღუდვა არ არის 
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სექტორი ან ქვე-სექტორი დათქმების აღწერა 
d) დაზღვევის დამხმარე მომსახურება, როგორიცაა 

საკონსულტაციო, აქტუარული, რისკის შეფასების 
და ზარალის დარეგულირების მომსახურება (CPC 
8140) 

რეჟიმი 1 და 2 
შეზღუდვა არ არის 

სადაზღვევო შუამავლობა, როგორიცაა საბროკერო 
და სააგენტო მომსახურება (CPC 8140) 

რეჟიმი 1 და 2 
შეზღუდვა არ არის 

B. საბანკო და სხვა ფინანსური მომსახურება 
a) დეპოზიტებისა და სხვა დაბრუნებადი სახსრების 

მიღება საზოგადოებისგან (CPC 81115- CPC 81119) 
რეჟიმი 1 და 2 

შეზღუდვა არ არის 
b) ყველა სახის სესხები, მათ შორის სამომხმარებლო 

სესხები, იპოთეკური სესხები, ფაქტორინგი და 
კომერციული საქმიანობის დაფინანსება (CPC 8113) 

რეჟიმი 1 და 2 
შეზღუდვა არ არის 

c) ფინანსური ლიზინგი (CPC 8112) რეჟიმი 1 და 2 
შეზღუდვა არ არის 

d) ყველა სახის საგადახდო და ფულადი 
გადარიცხვების მომსახურება (CPC 81339) 

რეჟიმი 1 და 2 
შეზღუდვა არ არის 

e) გარანტიები და პირობითი ვალდებულებები (CPC 
81199) 

რეჟიმი 1 და 2 
შეზღუდვა არ არის 
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სექტორი ან ქვე-სექტორი დათქმების აღწერა 
f) საკუთარი ან კლიენტთა სახსრებით ბირჟაზე თუ 

ბირჟის გარეთ ვაჭრობა შემდეგი 
ინსტრუმენტებით: 

რეჟიმი 1 და 2 
შეზღუდვა არ არის 

 -        ფულადი ბაზრის ინსტრუმენტები (მათ   
                   შორის  ჩეკები, ობლიგაციები, სადეპოზიტო   
                   სერტიფიკატები, ა.შ.) (CPC 81339); 

- უცხოური ვალუტა; (CPC 81333) 

რეჟიმი 1 და 2 
შეზღუდვა არ არის 

- დერივატივები, რომელიც მოიცავს, მაგრამ არ 
შემოიფარგლება ფიუჩერსებით და 
ოპციონებით; (CPC 81339) 

რეჟიმი 1 და 2 
შეზღუდვა არ არის 

- გაცვლითი კურსის და საპროცენტო 
განაკვეთის ინსტრუმენტები, მათ შორის სვოპ 
და ფორვარდულ განაკვეთზე კონტრაქტები, 
ა.შ.(CPC 81339) 

რეჟიმი 1 და 2 
შეზღუდვა არ არის 

-  მიმოქცევადი ფასიანი ქაღალდები; (CPC 
81321) 

რეჟიმი 1 და 2 
შეზღუდვა არ არის 

- სხვა სავაჭრო ინსტრუმენტები და ფინანსური 
აქტივები, მათ შორის, ზოდები (CPC 81339) 

რეჟიმი 1 და 2 
შეზღუდვა არ არის 

g) მონაწილეობა ყველა სახის ფასიანი ქაღალდის 
გამოშვებაში, მათ შორის, ანდერრაითინგსა და 
განთავსებაში (საჯარო თუ კერძო შეთავაზების 
გზით) და ზემოაღნიშნულთან დაკავშირებული 
სხვა მომსახურების მიწოდებაში; (CPC 8132) 

რეჟიმი 1 და 2 
შეზღუდვა არ არის 

h) ფულით ვაჭრობა; (CPC 81339) რეჟიმი 1 და 2 
შეზღუდვა არ არის 
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სექტორი ან ქვე-სექტორი დათქმების აღწერა 
i) აქტივების მართვა, როგორიცაა ნაღდი ფულის ან 

პორტფელის მართვა, ყველა სახის კოლექტიური 
ინვესტიციების მართვა, საპენსიო ფონდის მართვა, 
კასტოდიანური, დეპოზიტარული და სატრასტო 
მომსახურება (CPC 8119 და CPC 81323) 

რეჟიმი 1 და 2 
შეზღუდვა არ არის 

j) ანგარიშსწორების და კლირინგის მომსახურება 
ფინანსური აქტივებისთვის, მათ შორის ფასიანი 
ქაღალდებისთვის, დერივატივებისა და სხვა 
სავაჭრო ინსტრუმენტებისთვის (CPC 81339 და CPC 
81319) 

რეჟიმი 1 და 2 
შეზღუდვა არ არის 

k) საკონსულტაციო, საშუამავლო და სხვა დამხმარე 
ფინანსური მომსახურება ყველა იმ საქმიანობასთან 
დაკავშირებით, რომელიც მოცემულია GATS-ის 
ფინანსური მომსახურების დანართის მე-5 (a)(v)-
დან (XV)-მდე ქვეპუნქტებში, მათ შორის 
საკრედიტო მდგომარეობის შემოწმება და 
ანალიზი, ინვესტიციების და პორტფელის 
გამოკვლევა და კონსულტაცია, კონსულტაცია 
შესყიდვებზე და კორპორაციულ 
რესტრუქტურიზაციასა და სტრატეგიასთან 
დაკავშირებით (CPC 8131 და CPC 8133) 

რეჟიმი 1 და 2 
შეზღუდვა არ არის 
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სექტორი ან ქვე-სექტორი დათქმების აღწერა 
l) ფინანსური ინფორმაციის მიწოდება და გადაცემა, 

ფინანსური მონაცემების დამუშავება და მასთან 
დაკავშირებული პროგრამული უზრუნველყოფა  

          (CPC 8131, CPC 842 და CPC 844) 

რეჟიმი 1 და 2 
შეზღუდვა არ არის 

8. ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სფეროს მომსახურება 
A. ადამიანების ჯანმრთელობის მომსახურება (CPC 

931, CPC 93191-სგან განსხვავებული) 
რეჟიმი 1 და 2 

შეზღუდვა არ არის 
C. სოციალური მომსახურება (CPC 933) რეჟიმი 1 და 2 

შეზღუდვა არ არის 
9. ტურიზმთან და მოგზაურობასთან დაკავშირებული მომსახურება 
A. სასტუმროები და რესტორნები (კატერინგის 

ჩათვლით) 
 (CPC 641- CPC 643) 

რეჟიმი 1 
ვალდებულება არ არის 

აღებული 
რეჟიმი 2 

შეზღუდვა არ არის 
B. სამოგზაურო სააგენტოებისა და ტურ-

ოპერატორების მომსახურება (CPC 7471) 
რეჟიმი 1 და 2 

შეზღუდვა არ არის 
C. ტურისტული გიდების მომსახურება (CPC 7472) რეჟიმი 1 და 2 

შეზღუდვა არ არის 
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სექტორი ან ქვე-სექტორი დათქმების აღწერა 
10. გამაჯანსაღებელი, კულტურული და სპორტული მომსახურება 
A. გასართობი ხასიათის მომსახურება (მათ შორის 

თეატრის, ცოცხალი შემსრულებლებისა და ცირკის 
მომსახურება) (CPC 9619) 

რეჟიმი 1 და 2 
შეზღუდვა არ არის 

B. ახალი ამბების სააგენტოების მომსახურება (CPC 
962) 

რეჟიმი 1 და 2 
შეზღუდვა არ არის 

C. ბიბლიოთეკების, არქივების, მუზეუმების და 
კულტურის სფეროს სხვა მომსახურება (CPC 963) 

რეჟიმი 1 და 2 
შეზღუდვა არ არის 

D. სპორტული და სხვა გამაჯანსაღებელი 
მომსახურება (CPC 964) 

რეჟიმი 1 და 2 
შეზღუდვა არ არის 

11. სატრანსპორტო მომსახურება 
A. საზღვაო ტრანსპორტის მომსახურება 
b) ტვირთის გადაზიდვა (CPC 7212) რეჟიმი 1 და 2 

შეზღუდვა არ არის 
c) ხომალდების ეკიპაჟით დაქირავება (CPC 7213) რეჟიმი 1 და 2 

შეზღუდვა არ არის 
d) გემების მოვლა და რემონტი (CPC 8868**) რეჟიმი 1 და 2 

შეზღუდვა არ არის 
e) ჩაბმისა და ბუქსირების მომსახურება (CPC 7214) რეჟიმი 1 და 2 

შეზღუდვა არ არის 
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სექტორი ან ქვე-სექტორი დათქმების აღწერა 
B. სამდინარო ტრანსპორტი 
a)  მგზავრთა გადაყვანა (CPC 7221) რეჟიმი 1 და 2 

შეზღუდვა არ არის 
b) ტვირთის გადაზიდვა (CPC 7222) რეჟიმი 1 და 2 

შეზღუდვა არ არის 
c) ხომალდების ეკიპაჟით დაქირავება (CPC 7223) რეჟიმი 1 და 2 

შეზღუდვა არ არის 
d) ხომალდების მოვლა და რემონტი (CPC 8868**) რეჟიმი 1 და 2 

შეზღუდვა არ არის 
e) ჩაბმისა და ბუქსირების მომსახურება (CPC 7224) რეჟიმი 1 და 2 

შეზღუდვა არ არის 
f)  სამდინარო ტრანსპორტის დამხმარე მომსახურება 
(CPC 745**) 

რეჟიმი 1 და 2 
შეზღუდვა არ არის 

C. საჰაერო ტრანსპორტის მომსახურება 
b) გაყიდვები და მარკეტინგი რეჟიმი 1 და 2 

შეზღუდვა არ არის 
კომპიუტერული დაჯავშნის სისტემები რეჟიმი 1 და 2 

შეზღუდვა არ არის 
d) საჰაერო ხომალდის მოვლა და რემონტი (CPC 

8868**) 
რეჟიმი 1 და 2 

შეზღუდვა არ არის 
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სექტორი ან ქვე-სექტორი დათქმების აღწერა 
E. სარკინიგზო ტრანსპორტის მომსახურება 

(CPC 7111, CPC 7112 და CPC 7113) 
რეჟიმი 1 

ვალდებულება არ არის 
აღებული 
რეჟიმი 2 

შეზღუდვა არ არის 
d) სარკინიგზო ტრანსპორტის მოწყობილობების 

მოვლა და რემონტი (CPC 8868**) 
რეჟიმი 1 

ვალდებულება არ არის 
აღებული 
რეჟიმი 2 

შეზღუდვა არ არის 
F. საგზაო ტრანსპორტის მომსახურება 
d) საგზაო ტრანსპორტის მოწყობილობების მოვლა და 

რემონტი (CPC 6112 და CPC 8867) 
რეჟიმი 1 და 2 

შეზღუდვა არ არის 
e) ტვირთის გადაზიდვის მომსახურება 
 (CPC 7123) 

რეჟიმი 1 და 2 
შეზღუდვა არ არის 
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სექტორი ან ქვე-სექტორი დათქმების აღწერა 
H. ტრანსპორტის ყველა სახეობის დამხმარე მომსახურება 
a) ტვირთის მომსახურება (CPC 741) რეჟიმი 1 

ვალდებულება არ არის 
აღებული 
რეჟიმი 2 

შეზღუდვა არ არის 
b) სასაწყობო და შემნახველი მომსახურება (CPC 742) რეჟიმი 1 

ვალდებულება არ არის 
აღებული 
რეჟიმი 2 

შეზღუდვა არ არის 
c) ტვირთის გადაზიდვის სააგენტოს მომსახურება 
 (CPC 748) 

რეჟიმი 1 
ვალდებულება არ არის 

აღებული 
რეჟიმი 2 

შეზღუდვა არ არის 
d) ტრანსპორტის სხვა დამხმარე მომსახურება (CPC 

749*) 
          -        ტვირთების საბროკერო მომსახურება; 

- ფაქტურის აუდიტისა და ტვირთის აღწერის 
საინფორმაციო მომსახურება 

რეჟიმი 1 და 2 
შეზღუდვა არ არის 

- ტვირთის საინსპექციო მომსახურება რეჟიმი 1 და 2 
შეზღუდვა არ არის 

 
 

________________ 
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დანართი XIV-G  

დათქმების ჩამონათვალი ძირითად პერსონალზე, სტაჟიორებზე და ბიზნესის გამყიდველებზე1 
(საქართველო) 

 

1. ქვემოთ მოცემული დათქმები მიუთითებს ამ შეთანხმების IV კარის (ვაჭრობა და 
ვაჭრობასთან დაკავშირებული საკითხები) მე-6 თავის (დაფუძნება, მომსახურებით ვაჭრობა 
და ელექტრონული) მე-2 და მე-3 ნაწილების შესაბამისად ლიბერალიზებულ ეკონომიკურ 
საქმიანობაზე, რომელშიც ვრცელდება შეზღუდვები ძირითად პერსონალსა და 
სტაჟიორებზე ამ შეთანხმების 89-ე მუხლის შესაბამისად და ბიზნესის გამყიდველებზე ამ 
შეთანხმების 90-ე მუხლის შესაბამისად. მოცემული დათქმები ასევე აკონკრეტებს 
დაწესებულ შეზღუდვებს. ჩამონათვალი შედგება შემდეგი ელემენტებისაგან:  

(a) პირველი სვეტი მიუთითებს იმ სექტორებსა და ქვესექტორებზე, რომლებზეც 
ვრცელდება შეზღუდვები და 

(b) მეორე სვეტი აკონკრეტებს შესაბამის შეზღუდვებს. 

საქართველო არ იღებს ვალდებულებას ძირითად პერსონალზე, სტაჟიორებზე და ბიზნესის 
გამყიდველებზე ეკონომიკური საქმიანობის იმ სფეროებში, რომლებიც არ არის 
ლიბერალიზებული (ვალდებულება არ არის აღებული) ამ შეთანხმების IV კარის (ვაჭრობა 
და ვაჭრობასთან დაკავშირებული საკითხები) მე-6 თავის (დაფუძნება, მომსახურებით 
ვაჭრობა და ელექტრონული კომერცია) მე-2 და მე-3 ნაწილების  შესაბამისად. 

2. ინდივიდუალური სექტორების და ქვე-სექტორების იდენტიფიცირებისას, „CPC“ ნიშნავს 
პროდუქტების ცენტრალურ კლასიფიკაციას, რომელიც მოცემულია ვაჭრობის მსოფლიო 
ორგანიზაციის 1991 წლის 10 ივლისის მომსახურების სექტორული კლასიფიკაციის 
ჩამონათვალში (MTN.GNS/W/120).  

 

1 ეს დოკუმენტი მომზადებულია ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის (ვმო) 1991 წლის 10 
ივლისის მომსახურების სექტორული კლასიფიკაციის მიხედვით (MTN.GNS/W/120) 
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3. ძირითად პერსონალზე, სტაჟიორებზე, მომსახურების ან საქონლის გამყიდველებზე 
აღებული ვალდებულებები არ ვრცელდება ისეთ შემთხვევებზე, როდესაც დროებითი 
წარმომადგენლობის მიზანს ან ეფექტს წარმოადგენს ნებისმიერ შრომით/მმართველობით 
დავაში ან მოლაპარაკებებში ჩარევა ან მის შედეგებზე სხვაგვარი ზემოქმედება.  

4. ქვემოთ მოცემული ჩამონათვალი არ მოიცავს საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან და 
პროცედურებთან, ტექნიკურ სტანდარტებთან და სალიცენზიო მოთხოვნებთან და 
პროცედურებთან დაკავშირებულ ზომებს, როცა ეს ზომები არ წარმოადგენენ ამ 
შეთანხმების 89-ე და 90-ე მუხლების შესაბამისად დაწესებულ შეზღუდვებს. ეს ზომები 
(მაგალითად, ლიცენზიის მიღება, რეგულირებად სექტორებში კვალიფიკაციის აღიარების 
მიღება, სპეციალური გამოცდის, მათ შორის, ენის გამოცდის ჩაბარება და მუდმივი 
საცხოვრებლის არსებობის მოთხოვნა იმ ტერიტორიაზე, სადაც ხორციელდება 
ეკონომიკური საქმიანობა), იმისდა მიუხედავად, არის თუ არა ის მითითებული, ნებისმიერ 
შემთხვევაში გამოიყენება ევროკავშირის ძირითადი პერსონალის, სტაჟიორებისა და 
ბიზნესის გამყიდველების მიმართ. 

5. საქართველოს კანონებისა და რეგულაციების ყველა სხვა მოთხოვნები, რომლებიც ეხება 
ქვეყანაში შესვლას, დარჩენას, მუშაობას და სოციალური დაცვის ზომებს, გამოიყენება 
უცვლელად, მათ შორის, ქვეყანაში დარჩენის ვადის, მინიმალური ხელფასის და 
ხელფასების კოლექტიური ხელშეკრულებების რეგულაციები. 

6. ამ შეთანხმების 76-ე მუხლის მე-3 პუნქტის  შესაბამისად, ქვემოთ მოცემული ჩამონათვალი 
არ მოიცავს მხარის მიერ გაცემულ სუბსიდიებთან დაკავშირებულ ზომებს. 

7. ქვემოთ მოცემული ჩამონათვალი ზიანს არ აყენებს სახელმწიფო მონოპოლიებისა და 
ექსკლუზიური უფლებების არსებობას, როგორც არის აღწერილი დაფუძნებასთან 
დაკავშირებული ვალდებულებების ჩამონათვალში.  
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8. იმ სექტორებში, სადაც გამოიყენება ეკონომიკური საჭიროებების ტესტები, მათი მთავარი 
კრიტერიუმი უნდა იყოს საქართველოს შესაბამის ბაზარზე არსებული სიტუაციის ან იმ 
რეგიონის შეფასება, სადაც უნდა განხორციელდეს მომსახურების მიწოდება. შეფასება უნდა 
მოიცავდეს მომსახურების არსებული მიმწოდებლების რიცხვსა და მათზე შესაბამის 
ზეგავლენას. 

9. ქვემოთ მოცემული ვალდებულებების ჩამონათვალიდან გამომდინარე უფლებებსა და 
ვალდებულებებს არ უნდა ჰქონდეს  თვითგანხორციელების ეფექტი და შესაბამისად, 
პირდაპირ არ უნდა ანიჭებდეს უფლებებს ფიზიკურ ან იურიდიულ პირებს.  
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სექტორული დათქმები 
 

სექტორი ან ქვესექტორი დათქმების აღწერა 
1. ბიზნეს მომსახურება 
A. პროფესიული მომსახურება 
ტრანსპლანტაცია და აუტოფსია (CPC 9312-ის 
ნაწილი) 

ვალდებულება არ არის 
აღებული 

სხვა პროფესიული მომსახურება (1, A(k))*1 ვალდებულება არ არის 
აღებული 

F) სხვა ბიზნეს მომსახურება 
სოფლის მეურნეობასთან, მონადირეობასა და 
მეტყევეობასთან დაკავშირებული მომსახურება 
(CPC 881, CPC 88110-ის გარდა) 

ვალდებულება არ არის 
აღებული 

ანაზღაურების ან კონტრაქტის საფუძველზე 
კოქსის, გადამუშავებული ნავთობის 
პროდუქტებისა და ბირთვული საწვავის 
წარმოებასთან დაკავშირებული მომსახურება (CPC 
8845) 

ვალდებულება არ არის 
აღებული 

პერსონალის დასაქმებასა და მიწოდებასთან 
დაკავშირებული მომსახურება (CPC 872, CPC 
87205-ის და CPC 87206-ის გარდა) 

ვალდებულება არ არის 
აღებული 

გამოძიება და უსაფრთხოება (CPC 873) ვალდებულება არ არის 
აღებული 

აეროფოტოგრაფია (CPC 87504) ვალდებულება არ არის 
აღებული 

2 საკომუნიკაციო მომსახურება 
A. საფოსტო მომსახურება (CPC 7511) ვალდებულება არ არის 

აღებული 
4. სადისტრიბუციო მომსახურება 
E. სხვა სადისტრიბუციო მომსახურება (4,E)* ვალდებულება არ არის 

აღებული 
5. მომსახურება განათლების სფეროში 
E.    სხვა საგანმანათლებლო მომსახურება (CPC 929) ვალდებულება არ არის 

აღებული 

1 * მომსახურების კლასიფიკაცია ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის (ვმო) 1991 წლის 10 
ივლისის მომსახურების სექტორული კლასიფიკაციის მიხედვით (MTN.GNS/W/120) 
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7. ფინანსური მომსახურება 
A. დაზღვევა და დაზღვევასთან დაკავშირებული მომსახურება 
მომუშავეთა კომპენსაციის დაზღვევა ვალდებულება არ არის 

აღებული 
C. სხვა ფინანსური მომსახურება (7,C)* ვალდებულება არ არის 

აღებული 
8. ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სფეროს მომსახურება 
ჯანმრთელობის დაცვასთან და სოციალურ 
სფეროსთან დაკავშირებულ სხვა მომსახურება 
(8,D)* 

ვალდებულება არ არის 
აღებული 

9. ტურიზმთან და მოგზაურობასთან დაკავშირებული მომსახურება 
D. ტურიზმთან და მოგზაურობასთან 
დაკავშირებული სხვა მომსახურება (9,D)* 

ვალდებულება არ არის 
აღებული 

10. გამაჯანსაღებელი, კულტურული და სპორტული მომსახურება 
E. სხვა გამაჯანსაღებელი, კულტურული და 
სპორტული მომსახურება (10,E)* 

ვალდებულება არ არის 
აღებული 

11. სატრანსპორტო მომსახურება 
A. საზღვაო ტრანსპორტის მომსახურება 
a) მგზავრების გადაყვანა (CPC 7211) ვალდებულება არ არის 

აღებული 
f) საზღვაო ტრანსპორტის დამხმარე მომსახურება 
(CPC 745**) 

ვალდებულება არ არის 
აღებული 

B. სამდინარო ტრანსპორტი 
d) ხომალდების მოვლა და შეკეთება (CPC 8868**) ვალდებულება არ არის 

აღებული 
f) სამდინარო ტრანსპორტის დამხმარე 
მომსახურება (CPC 745**) 

ვალდებულება არ არის 
აღებული 
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C. საჰაერო ტრანსპორტის მომსახურება 
a) მგზავრების გადაყვანა (CPC 731) ვალდებულება არ არის 

აღებული 
b) ტვირთის გადაზიდვა (CPC 732) ვალდებულება არ არის 

აღებული 
c) საჰაერო ხომალდის ეკიპაჟით დაქირავება (CPC 
734) 

ვალდებულება არ არის 
აღებული 

e)  საჰაერო ტრანსპორტის დამხმარე მომსახურება 
(CPC 746) 

ვალდებულება არ არის 
აღებული 

E. სარკინიგზო ტრანსპორტის მომსახურება 
e) სარკინიგზო ტრანსპორტის დამხმარე 
მომსახურება (CPC 743) 

ვალდებულება არ არის 
აღებული 

F. საგზაო ტრანსპორტის მომსახურება 
a) მგზავრების გადაყვანა (CPC 7121 და CPC 7122) ვალდებულება არ არის 

აღებული 
c) კომერციული ტრანსპორტის ეკიპაჟით 
დაქირავება (CPC 7124) 

ვალდებულება არ არის 
აღებული 

e) საავტომობილო ტრანსპორტის დამხმარე 
მომსახურება (CPC 744) 

ვალდებულება არ არის 
აღებული 

G. მილსადენი ტრანსპორტი 
a) საწვავის გადაზიდვა (CPC 7131) ვალდებულება არ არის 

აღებული 
b) სხვა საქონლის გადაზიდვა (CPC 7139) ვალდებულება არ არის 

აღებული 
სხვა სატრანსპორტო მომსახურება (11,I)* ვალდებულება არ არის 

აღებული 
12. სხვა მომსახურება, რომელიც არ შედის სხვა 
კატეგორიებში (CPC 95,  CPC 97, CPC 98 და CPC 99) 

ვალდებულება არ არის 
აღებული 

 
 

________________ 
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დანართი XIV-H  

დათქმების ჩამონათვალი საკონტრაქტო მომსახურების მიმწოდებლებზე და დამოუკიდებელ 
პროფესიონალებზე1 (საქართველო) 

 

1. ამ შეთანხმების 91-ე და 92-ე მუხლების შესაბამისად, მხარეებმა უნდა დართონ ნება მეორე 
მხარის საკონტრაქტო მომსახურების მიმწოდებლებს და დამოუკიდებელ პროფესიონალებს 
მათ ტერიტორიებზე მომსახურების მიწოდებაზე, ქვემოთ ჩამოთვლილი ეკონომიკური 
საქმიანობის სფეროებში და შესაბამისი შეზღუდვების გათვალისწინებით. 

2. ჩამონათვალი შედგება შემდეგი ელემენტებისაგან: 

(a) პირველი სვეტი მიუთითებს სექტორებსა და ქვესექტორებზე, სადაც გამოიყენება 
შეზღუდვები და  

(b) მეორე სვეტი აღწერს შესაბამის შეზღუდვებს 

საქართველო არ იღებს ვალდებულებას საკონტრაქტო მომსახურების მიმწოდებლებსა და 
დამოუკიდებელ პროფესიონალებზე ეკონომიკური საქმიანობის არცერთ სექტორში, გარდა 
იმისა, რომელიც პირდაპირ მითითებულია მოცემულ დანართში.  

3. ინდივიდუალური სექტორების და ქვე-სექტორების იდენტიფიცირებისას, „CPC“ ნიშნავს 
პროდუქტების ცენტრალურ კლასიფიკაციას, როგორც მოცემულია ვაჭრობის მსოფლიო 
ორგანიზაციის 1991 წლის 10 ივლისის მომსახურების სექტორული კლასიფიკაციის 
ჩამონათვალში (MTN.GNS/W/120).  

4. საკონტრაქტო მომსახურების მიმწოდებლებზე და დამოუკიდებელ პროფესიონალებზე 
აღებული ვალდებულებები არ ვრცელდება ისეთ შემთხვევებზე, როდესაც მათი დროებითი 
წარმომადგენლობის მიზანს ან ეფექტს წარმოადგენს ნებისმიერ შრომით/მმართველობით 
დავაში ან მოლაპარაკებებში ჩარევა ან მის შედეგებზე სხვაგვარი ზემოქმედება.  

1 ეს დოკუმენტი მომზადებულია ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის (ვმო) 1991 წლის 10 
ივლისის მომსახურების სექტორული კლასიფიკაციის მიხედვით (MTN.GNS/W/120) 
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5. ქვემოთ მოცემული ჩამონათვალი არ მოიცავს საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან და 

პროცედურებთან, ტექნიკურ სტანდარტებთან და სალიცენზიო მოთხოვნებთან და 
პროცედურებთან დაკავშირებულ ზომებს, როცა ეს ზომები არ წარმოადგენს ამ შეთანხმების 
91-ე და 92-ე მუხლების შესაბამისად დაწესებულ შეზღუდვებს. ეს ზომები (მაგალითად, 
ლიცენზიის მიღება, რეგულირებად სექტორებში კვალიფიკაციის აღიარების მიღება, 
სპეციალური გამოცდის, მათ შორის, ენის გამოცდის ჩაბარება და მუდმივი საცხოვრებლის 
არსებობის მოთხოვნა იმ ტერიტორიაზე, სადაც ხორციელდება ეკონომიკური საქმიანობა), 
იმისდა მიუხედავად, არის თუ არა ის მითითებული, ნებისმიერ შემთხვევაში გამოიყენება 
ევროკავშირის საკონტრაქტო მომსახურების მიმწოდებლებისა და დამოუკიდებელი 
პროფესიონალების მიმართ. 

 
6. საქართველოს კანონებისა და რეგულაციების ყველა სხვა მოთხოვნები, რომლებიც ეხება 

ქვეყანაში შესვლას, დარჩენას, მუშაობას და სოციალური დაცვის ზომებს, გამოიყენება 
უცვლელად, მათ შორის ქვეყანაში დარჩენის ვადის, მინიმალური ხელფასის და 
ხელფასების კოლექტიური ხელშეკრულებების რეგულაციები. 

 
7. ქვემოთ მოცემული ჩამონათვალი არ მოიცავს მხარის მიერ გაცემულ სუბსიდიებთან 

დაკავშირებულ ზომებს. 
 
8. ქვემოთ მოცემული ჩამონათვალი ზიანს არ აყენებს შესაბამის სექტორებში სახელმწიფო 

მონოპოლიების და ექსკლუზიური უფლებების არსებობას, როგორც არის განსაზღვრული 
საქართველოს მიერ ამ შეთანხმების XIV-E  დანართში.  

 
9. იმ სექტორებში, სადაც გამოიყენება ეკონომიკური საჭიროების ტესტები, მათი მთავარი 

კრიტერიუმი უნდა იყოს საქართველოს შესაბამის ბაზარზე არსებული სიტუაციის ან იმ 
რეგიონის შეფასება, სადაც უნდა განხორციელდეს მომსახურების მიწოდება. შეფასება უნდა 
მოიცავდეს მომსახურების არსებული მიმწოდებლების რიცხვს და მათზე შესაბამის 
ზეგავლენას. 

 
10. ქვემოთ მოცემული ვალდებულებების ჩამონათვალიდან გამომდინარე უფლებებსა და 

ვალდებულებებს არ უნდა ჰქონდეს თვითგანხორციელების ეფექტი და შესაბამისად, 
პირდაპირ არ უნდა ანიჭებდეს უფლებებს ფიზიკურ ან იურიდიულ პირებს.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GE/EU/ Annex XIV-H/ge 2 



11. მხარეებმა უნდა დაუშვან მათ ტერიტორიაზე მეორე მხარის დამოუკიდებელი 
პროფესიონალების მიერ მომსახურების მიწოდება, ფიზიკური პირების 
წარმომადგენლობის გზით და ამ შეთანხმების 92-ე მუხლში მითითებული პირობებით, 
შემდეგ სექტორებში: 

 
 

a) იურიდიული მომსახურება (მათ შორის საკონსულტაციო მომსახურება ეროვნულ და 
საერთაშორისო კანონმდებლობაზე) (CPC 861) 

b) არქიტექტურული მომსახურება (CPC 8671) 
c) საინჟინრო მომსახურება (CPC 8672) 
d) ინტეგრირებული საინჟინრო მომსახურება (CPC 8673) 
e) ურბანული დაგეგმარება და ლანდშაფტის არქიტექტურული მომსახურება (CPC 8674*) 
f) კომპიუტერული და მასთან დაკავშირებული მომსახურება 
g) მენეჯმენტის საკონსულტაციო მომსახურება (CPC 865) 
h) მენეჯმენტის კონსულტაციასთან დაკავშირებული მომსახურება (CPC 866) 
i) სხვა ბიზნეს მომსახურება (CPC 879) 
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სექტორული დათქმები 

 
სექტორი ან ქვე-სექტორი დათქმების აღწერა 
1. ბიზნეს მომსახურება 
A. პროფესიული მომსახურება 
a) იურიდიული მომსახურება (მათ შორის 

საკონსულტაციო მომსახურება შიდა და 
საერთაშორისო სამართალზე) (CPC 861) 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 
დამოუკიდებელი 
პროფესიონალები – 
რეზიდენტობის მოთხოვნა. 
ადვოკატთა ასოციაციის 
წევრობა შეიძლება 
წარმოადგენდეს მოქალაქეობის 
მოთხოვნის საგანს. 

b) ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტორული 
მომსახურება (CPC 862) 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

c) საგადასახადო მომსახურება (CPC 863) საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

d) არქიტექტურული მომსახურება (CPC 8671) საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 
დამოუკიდებელი 
პროფესიონალები – 
რეზიდენტობის მოთხოვნა. 
ეკონომიკური საჭიროებების 
ტესტი. 

e) საინჟინრო მომსახურება (CPC 8672) საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 
დამოუკიდებელი 
პროფესიონალები – 
რეზიდენტობის მოთხოვნა. 
ეკონომიკური საჭიროებების 
ტესტი. 

f) ინტეგრირებული საინჟინრო მომსახურება (CPC 
8673) 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 
დამოუკიდებელი 
პროფესიონალები – 
რეზიდენტობის მოთხოვნა. 
ეკონომიკური საჭიროებების 
ტესტი. 
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სექტორი ან ქვე-სექტორი დათქმების აღწერა 
g) ურბანული დაგეგმვისა და ლანდშაფტის 

არქიტექტურული მომსახურება (CPC 8674*) 
საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 
დამოუკიდებელი 
პროფესიონალები – 
რეზიდენტობის მოთხოვნა. 
ეკონომიკური საჭიროებების 
ტესტი. 

h) სამედიცინო და სტომატოლოგიური მომსახურება 
(CPC 9312, ტრანსპლანტაციისა და აუტოფსიის 
გარდა) 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

i) ვეტერინარული მომსახურება (CPC 932) საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

B. კომპიუტერული და მასთან დაკავშირებული მომსახურება 
a) კომპიუტერის დამონტაჟებასთან დაკავშირებული 

საკონსულტაციო მომსახურება (CPC 841) 
საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 
დამოუკიდებელი 
პროფესიონალები – ეკონომიკური 
საჭიროებების ტესტი 

b) პროგრამული უზრუნველყოფის მომსახურება (CPC 
842) 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 
დამოუკიდებელი 
პროფესიონალები – ეკონომიკური 
საჭიროებების ტესტი 

c) მონაცემთა დამუშავების მომსახურება (CPC 843) საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 
დამოუკიდებელი 
პროფესიონალები – ეკონომიკური 
საჭიროებების ტესტი 

d) მონაცემთა ბაზის შექმნის მომსახურება 
 (CPC 844) 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 
დამოუკიდებელი 
პროფესიონალები – ეკონომიკური 
საჭიროებების ტესტი 

საოფისე დანადგარებისა და აღჭურვილობის, მათ 
შორის კომპიუტერების მოვლისა და შეკეთების 
მომსახურება (CPC 845) 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 
დამოუკიდებელი 
პროფესიონალები – ეკონომიკური 
საჭიროებების ტესტი 

e) მონაცემთა მომზადების მომსახურება (CPC 849, 
გარდა CPC  8499) 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ არის. 
დამოუკიდებელი პროფესიონალები – 
ეკონომიკური საჭიროებების ტესტი 
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სექტორი ან ქვე-სექტორი დათქმების აღწერა 
C. კვლევისა და განვითარების მომსახურება 
a) კვლევისა და განვითარების მომსახურება 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში (CPC 851) 
საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

b) კვლევისა და განვითარების მომსახურება 
სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში (CPC 
852) 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

c) ინტერდისციპლინური კვლევისა და განვითარების 
მომსახურება (CPC 853) 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

D. მომსახურება უძრავი ქონების სფეროში 
a) საკუთრებაში არსებულ ან ლიზინგით აღებულ 

ქონებაზე (CPC 821) 
საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

b) ანაზღაურების ან კონტრაქტის საფუძველზე (CPC 
822) 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

E. გაქირავების/ლიზინგის მომსახურება ოპერატორის გარეშე 
a) გემებთან დაკავშირებით (CPC 83103) საკონტრაქტო მომსახურების 

მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

b) თვითმფრინავებთან დაკავშირებით (CPC 83104) საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

c) სხვა სატრანსპორტო აღჭურვილობასთან 
დაკავშირებით (CPC 83101, CPC 83102 და CPC 
83105) 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

d) სხვა დანადგარებთან და აღჭურვილობასთან 
დაკავშირებით (CPC 83106 – CPC 83109) 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

e) ვიდეოკასეტების ან ოპტიკური დისკების 
ლიზინგისა და გაქირავების მომსახურება (CPC 
83202) 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 
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F. სხვა ბიზნეს მომსახურება 
a) სარეკლამო მომსახურება (CPC 871) საკონტრაქტო მომსახურების 

მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

b) ბაზრის კვლევის მომსახურება (CPC 864) საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

c) მენეჯმენტის საკონსულტაციო მომსახურება (CPC 
865) 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 
დამოუკიდებელი 
პროფესიონალები – 
ეკონომიკური საჭიროებების 
ტესტი 

d) მენეჯმენტის კონსულტაციასთან დაკავშირებული 
მომსახურება (CPC 866) 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 
დამოუკიდებელი 
პროფესიონალები – 
ეკონომიკური საჭიროებების 
ტესტი 

e) ტექნიკური ტესტირებისა და ანალიზის 
მომსახურება (CPC 8676) 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

f) სოფლის მეურნეობასთან, მონადირეობასა და  
მეტყევეობასთან დაკავშირებული მომსახურება 
(CPC 88110) 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

g) მეთევზეობასთან დაკავშირებული მომსახურება 
(CPC 882**) 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

h) სამთომოპოვებით მრეწველობასთან 
დაკავშირებული მომსახურება (CPC 883**) 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

i) დამამუშავებელ მრეწველობასთან დაკავშირებული 
მომსახურება (CPC 885, CPC 886, CPC 8841- CPC 8844 
და CPC 8846- CPC 8849) 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

j) ენერგო-დისტრიბუციასთან დაკავშირებული 
მომსახურება (CPC 887**) 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 
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k) პერსონალის დასაქმების და მიწოდების 
მომსახურება (CPC 87205 და CPC 87206) 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

m) სამეცნიერო და ტექნიკური საკონსულტაციო 
მომსახურება (CPC 8675) 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

p) ფოტოგრაფიული მომსახურება (CPC 875, CPC 87504-
ის გარდა) 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

q) შეფუთვასთან დაკავშირებული მომსახურება (CPC 
876) 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

r) ბეჭდვასა და გამოცემასთან დაკავშირებული 
მომსახურება (CPC 88442) 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

s) საკონფერენციო მომსახურება (CPC 8790-ის ნაწილი) საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

t) პერსონალური და საყოფაცხოვრებო საქონლის 
შეკეთების სხვა მომსახურება (CPC 633) 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

ლითონის ნაკეთობების, მანქანებისა და 
დანადგარების შეკეთების მომსახურება (CPC 886) 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

სხვა ბიზნეს მომსახურება (CPC 879) საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. დამოუკიდებელი 
პროფესიონალები – 
ეკონომიკური საჭიროებების 
ტესტი 

2 საკომუნიკაციო მომსახურება 

B. საკურიერო მომსახურება (CPC 7512) საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 
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C. სატელეკომუნიკაციო მომსახურება 
a) სატელეფონო მომსახურება (CPC 7521) საკონტრაქტო მომსახურების 

მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

 b)       პაკეტური კომუტაციის მონაცემთა გადაცემის 
მომსახურება (CPC 7523*) 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

c) საარხო კომუტაციის მონაცემთა გადაცემის 
მომსახურება (CPC 7523*) 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

d) სატელექსო მომსახურება (CPC 7523*) საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

e) სატელეგრაფო მომსახურება (CPC 7522) საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

f) ფაქსიმილური მომსახურება (CPC 7521*+7529*) საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

g) კერძო საიჯარო საარხო მომსახურება (CPC 7522* და 
CPC 7523*) 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

h) ელექტრონული ფოსტა (CPC 7523*) საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

i) ხმოვანი ფოსტა (CPC 7523*) საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

j) ონლაინ ინფორმაცია და მონაცემთა ბაზაში ძიება 
 (CPC 7523*) 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

k) ელექტრონული ინფორმაციის გაცვლა (EDI) (CPC 
7523*) 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

l) გაფართოებული/დამატებითი ფაქსიმილური 
მომსახურება, შენახვის და გადამისამართების, 
შენახვისა და მოძიების ჩათვლით (CPC 7523*) 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

m) კოდისა და პროტოკოლის გარდაქმნა საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

n) ონლაინ ინფორმაცია და/ან მონაცემთა დამუშავება 
(ტრანზაქციის დამუშავების ჩათვლით) (CPC 843*) 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 
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o) სხვა მობილური მომსახურება 

ანალოგური/ციფრულ ფიჭური მომსახურება 
(CPC 75213*) 

 PCS (პერსონალური საკომუნიკაციო მომსახურება) 
(CPC 75213*) 

 პეიჯერული მომსახურება (CPC 75291*) 
          მობილურ მონაცემთა გადაცემის მომსახურება (CPC 

7523*) 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

3.        მშენებლობა და მასთან დაკავშირებული მომსახურება 
A. შენობებთან დაკავშირებული სამშენებლო     
სამუშაოები (CPC 512) 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

B. სამოქალაქო ინჟინერიასთან დაკავშირებული 
სამშენებლო სამუშაოები (CPC 513) 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

C. აწყობისა და დამონტაჟების სამუშაოები (CPC 
514+516) 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

D. შენობების მოპირკეთების/დასრულების სამუშაოები 
(CPC 517) 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

E. სხვა (CPC 511, CPC 515 და CPC 518) საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

4. სადისტრიბუციო მომსახურება 
A. კომისიის აგენტების მომსახურება (CPC 621) საკონტრაქტო მომსახურების 

მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

B. საბითუმო ვაჭრობის მომსახურება (CPC 622) საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

C. საცალო ვაჭრობის მომსახურება (CPC 631, CPC  632, 
CPC 611 და CPC 612) 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

D. ფრენჩაიზინგი (CPC 8929) საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

5. მომსახურება განათლების სფეროში 
A. დაწყებითი განათლების მომსახურება (CPC 921) საკონტრაქტო მომსახურების 

მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

B. საშუალო განათლების მომსახურება, კერძო 
დაფინანსებით (CPC 922*) 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 
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C. უმაღლესი განათლების მომსახურება, კერძო 
დაფინანსებით (CPC 923*) 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

D. ზრდასრულთა განათლება (CPC 924) საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

6. გარემოს დაცვითი მომსახურება 

A. საკანალიზაციო მომსახურება (CPC 9401) საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

B. ნარჩენების გატანის მომსახურება (CPC 9402) საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

C. სანიტარული და მსგავსი მომსახურება (CPC 9403) საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

D. გამონაბოლქვი გაზების გაწმენდის მომსახურება 
(CPC 9404) 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

E. ხმაურის შემცირების მომსახურება (CPC 9405) საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

F. გარემოსა და ლანდშაფტის დაცვის სხვა 
მომსახურება (CPC 9406) 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

G. სხვა გარემოს დაცვითი მომსახურება (CPC 9409) საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

7. ფინანსური მომსახურება 

A. დაზღვევა და დაზღვევასთან დაკავშირებული მომსახურება 

a) სიცოცხლის, უბედური შემთხვევისა და 
ჯანმრთელობის დაზღვევის მომსახურება 
(მომუშავეთა კომპენსაციის დაზღვევის გარდა) 
(CPC 81211, CPC 81291 და CPC 81212) 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

b) არასიცოცხლის დაზღვევის მომსახურება (CPC 8129) საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

- საზღვაო, საავიაციო და სხვა ტრანსპორტის 
სადაზღვევო მომსახურება (CPC 81293) 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

c) გადაზღვევა და რეტროცესია (CPC 81299) საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 
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სექტორი ან ქვე-სექტორი დათქმების აღწერა 
d) დაზღვევის დამხმარე მომსახურება, როგორიცაა 

საკონსულტაციო, აქტუარული, რისკის შეფასების 
და ზარალის დარეგულირების მომსახურება (CPC 
8140) 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

სადაზღვევო შუამავლობა, როგორიცაა საბროკერო 
და სააგენტო მომსახურება (CPC 8140) 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

B. საბანკო და სხვა ფინანსური მომსახურება 
a) დეპოზიტებისა და სხვა დაბრუნებადი სახსრების 

მიღება საზოგადოებისაგან (CPC 81115- CPC 81119) 
საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

b) ყველა სახის სესხები, მათ შორის სამომხმარებლო 
სესხები, იპოთეკური სესხები, ფაქტორინგი და 
კომერციული საქმიანობის დაფინანსება (CPC 8113) 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

c) ფინანსური ლიზინგი  (CPC 8112) საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

d) ყველა სახის საგადახდო და ფულადი 
გადარიცხვების მომსახურება (CPC 81339) 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

e) გარანტიები და პირობითი ვალდებულებები (CPC 
81199) 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

f) საკუთარი ან კლიენტთა სახსრებით ბირჟაზე თუ 
ბირჟის გარეთ ვაჭრობა შემდეგი ინსტრუმენტებით: 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

- ფულადი ბაზრის ინსტრუმენტები (მათ შორის 
ჩეკები, ობლიგაციები, სადეპოზიტო 
სერტიფიკატები, ა.შ.) (CPC 81339); 

- უცხოური ვალუტა; (CPC 81333) 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

- დერივატივები, რომლებიც მოიცავს, მაგრამ არ 
შემოიფარგლება ფიუჩერსებით და ოპციონებით; 
(CPC 81339) 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 
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- გაცვლით კურსის და საპროცენტო განაკვეთის 

ინსტრუმენტები, მათ შორის სვოპ და ფორვარდულ 
განაკვეთზე კონტრაქტები, ა.შ. (CPC 81339) 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

-  მიმოქცევადი ფასიანი ქაღალდები (CPC 81321) საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

- სხვა სავაჭრო ინსტრუმენტები და ფინანსური 
აქტივები, მათ შორის, ზოდები (CPC 81339) 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

g) მონაწილეობა ყველა სახის ფასიანი ქაღალდის 
გამოშვებაში, მათ შორის, ანდერრაითინგსა და 
განთავსებაში (საჯარო თუ კერძო შეთავაზების 
გზით) და ზემოაღნიშნულთან დაკავშირებული სხვა 
მომსახურების მიწოდებაში; (CPC 8132) 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

h) ფულით ვაჭრობა; (CPC 81339) საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

i) აქტივების მართვა, როგორიცაა ნაღდი ფულის ან 
პორტფელის მართვა, ყველა სახის კოლექტიური 
ინვესტიციების მართვა, საპენსიო ფონდის მართვა, 
კასტოდიანური, დეპოზიტარული და სატრასტო 
მომსახურება (CPC 8119 და CPC 81323) 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

j) ანგარიშსწორების და კლირინგის მომსახურება 
ფინანსური აქტივებისთვის, მათ შორის ფასიანი 
ქაღალდებისთვის, დერივატივებისა და სხვა 
სავაჭრო ინსტრუმენტებისთვის (CPC 81339 და CPC 
81319) 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

k) საკონსულტაციო, საშუამავლო და სხვა დამხმარე 
ფინანსური მომსახურება ყველა იმ საქმიანობასთან 
დაკავშირებით, რომელიც მოცემულია GATS-ის 
ფინანსური მომსახურების დანართის მე-5 (a)(v)-დან 
(xv)-მდე ქვეპუნქტებში, მათ შორის საკრედიტო 
მდგომარეობის შემოწმება და ანალიზი, 
ინვესტიციების და პორტფელის გამოკვლევა და 
კოსულტაცია, კონსულტაცია შესყიდვებზე და 
კორპორაციულ რესტრუქტურიზაციასა და 
სტრატეგიასთან დაკავშირებით (CPC 8131 და CPC 
8133) 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

 
GE/EU/ Annex XIV-H/ge 13 



სექტორი ან ქვე-სექტორი დათქმების აღწერა 
l) ფინანსური ინფორმაციის მიწოდება და გადაცემა, 

ფინანსური მონაცემების დამუშავება და მასთან 
დაკავშირებული პროგრამული უზრუნველყოფა 
(CPC 8131, CPC 842 და CPC 844) 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

8. ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სფეროს მომსახურება 
A. ადამიანის ჯანმრთელობის მომსახურება (CPC 931, 

CPC 93191-სგან განსხვავებული) 
საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

C. სოციალური მომსახურება (CPC 933) საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

9. ტურიზმთან და მოგზაურობასთან დაკავშირებული მომსახურება 
A. სასტუმროები და რესტორნები (კატერინგის 

ჩათვლით) (CPC 641, CPC 642 და CPC 643) 
საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

B. სამოგზაურო სააგენტოებისა და ტურ-
ოპერატორების მომსახურება (CPC 7471) 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

C. ტურისტული გიდების მომსახურება (CPC 7472) საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

10. გამაჯანსაღებელი, კულტურული და სპორტული მომსახურება 
A. გასართობი ხასიათის მომსახურება (მათ შორის 

თეატრის, ცოცხალი შემსრულებლებისა და ცირკის 
მომსახურება) (CPC 9619) 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

B. ახალი ამბების სააგენტოს მომსახურება (CPC 962) საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

C. ბიბლიოთეკების, არქივების, მუზეუმების და 
კულტურის სფეროს სხვა მომსახურება (CPC 963) 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 
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სექტორი ან ქვე-სექტორი დათქმების აღწერა 
D. სპორტული და სხვა გამაჯანსაღებელი მომსახურება 

(CPC 964) 
საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

11. სატრანსპორტო მომსახურება 
A. საზღვაო ტრანსპორტის მომსახურება 
b) ტვირთის გადაზიდვა (CPC 7212**) საკონტრაქტო მომსახურების 

მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

c) ხომალდების ეკიპაჟით დაქირავება (CPC 7213) საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

d) ხომალდების მოვლა და შეკეთება (CPC 8868**) საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

e) ჩაბმისა და ბუქსირების მომსახურება (CPC 7214) საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

C. საჰაერო ტრანსპორტის მომსახურება 
გაყიდვები და მარკეტინგი, კომპიუტერული დაჯავშნის  
სისტემების ჩათვლით 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

d) საჰაერო ხომალდის მოვლა და შეკეთება (CPC 
8868**) 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

E. სარკინიგზო ტრანსპორტის მომსახურება 

 (CPC 7111, CPC 7112 და CPC 7113) 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

d) სარკინიგზო ტრანსპორტის მოწყობილობების 
მოვლა და რემონტი (CPC 8868**) 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 
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სექტორი ან ქვე-სექტორი დათქმების აღწერა 
F. საგზაო ტრანსპორტის მომსახურება 
c)  საგზაო ტრანსპორტის მოწყობილობების მოვლა და 

შეკეთება (CPC 6112 და CPC 8867) 
საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

d) ტვირთის გადაზიდვა (CPC 7123) საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

H. ტრანსპორტის ყველა სახეობის დამხმარე მომსახურება 
a) ტვირთის მომსახურება (CPC 741) საკონტრაქტო მომსახურების 

მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

b) სასაწყობო და შემნახველი მომსახურება (CPC 742) საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

c) ტვირთის გადაზიდვის სააგენტოს მომსახურება 
 (CPC 748) 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

d) ტრანსპორტის სხვა დამხმარე მომსახურება (CPC 
749*) 

- ტვირთების საბროკერო მომსახურება; 
- ფაქტურის აუდიტისა და ტვირთის აღწერის 

საინფორმაციო მომსახურება 

საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

- ტვირთის საინსპექციო მომსახურება საკონტრაქტო მომსახურების 
მიმწოდებლები – შეზღუდვა არ 
არის. 

 
 

________________ 
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	დანართი XIV
	დათქმების ჩამონათვალი დაფუძნებაზე; ვალდებულებების ჩამონათვალი მომსახურების საზღვრებს გარეთ მიწოდებაზე; დათქმების ჩამონათვალი ძირითად პერსონალზე, სტაჟიორებზე და ბიზნესის გამყიდველებზე; დათქმების ჩამონათვალი საკონტრაქტო მომსახურების მიმწოდებლებზე და დამ...
	ევროკავშირი
	დანართი XIV-A
	კომუნალური მომსახურება
	უძრავი ქონება
	შემდეგი შეზღუდვები2F  ვრცელდება მიწისა და უძრავი ქონების შეძენაზე:
	AT: უცხო ქვეყნის ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ უძრავი ქონების შესყიდვა, შეძენა, გაქირავება ან ლიზინგი საჭიროებს ავტორიზაციას კომპეტენტური რეგიონული უწყებებისგან (Länder) იმის მიხედვით ახდენს ის  მნიშვნელოვან ეკონომიკურ, სოციალურ ან კულტურულ ინტერ...
	BG: უცხო ქვეყნის ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს (მათ შორის ფილიალის მეშვეობით) არ აქვთ მიწის შეძენის უფლება. ბულგარეთის იურიდიულ პირებს უცხო ქვეყნის თანამონაწილეობით, არ შეუძლიათ სასოფლო-სამეურნეო მიწის შეძენა. უცხო ქვეყნის იურიდიულ პირებს და უცხო ქვეყნის...
	CZ: სასოფლო-სამეურნეო მიწებისა და ტყის ნაკვეთების შეძენა შეუძლიათ მხოლოდ ჩეხეთის რესპუბლიკის მუდმივი რეზიდენტობის მქონე უცხო ქვეყნის ფიზიკურ პირებს და იურიდიულ პირებად დარეგისტრირებულ საწარმოებს, რომლებსაც აქვთ მუდმივი რეზიდენტის სტატუსი ჩეხეთის რესპუ...
	CY: ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის აღებული.
	DK: დაწესებულია შეზღუდვები არარეზიდენტი ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ უძრავი ქონების შეძენაზე. დაწესებულია შეზღუდვები უცხო ქვეყნის ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ სასოფლო-სამეურნეო ქონების შეძენაზე.
	HU: უცხო ქვეყნის ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს, სახნავ-სათესი მიწების შესახებ არსებული კანონმდებლობით გათვალისწინებული გამონაკლისების გარდა, არ აქვთ სახნავ-სათესი მიწის შეძენის უფლება. უცხოელების მიერ უძრავი ქონების შეძენისთვის სავალდებულოა ნებართვის მიღ...
	EL: No. 1892/90 კანონის შესაბამისად, სახელმწიფო საზღვრებთან ახლოს მდებარე მიწის შეძენა საჭიროებს თავდაცვის სამინისტროს ნებართვას. ადმინისტრაციული პრაქტიკის შესაბამისად, ნებართვა მარტივად გაიცემა პირდაპირი ინვესტიციების შემთხვევაში.
	HR: ვალდებულება არ არის აღებული უძრავი ქონების შეძენაზე იმ მომსახურების მიმწოდებლების მიერ, რომლებიც არ არიან დაფუძნებულები და რეგისტრირებულები ხორვატიაში. დაშვებულია უძრავი ქონების შეძენა მომსახურების მიწოდებისთვის იმ კომპანიების მიერ, რომლებიც დაფუძ...
	LT: მიწის, შიდა წყლების და ტყეების შეძენა დაიშვება უცხო ქვეყნის მხოლოდ იმ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებზე, რომლებიც აკმაყოფილებენ ევროპული და ტრანსატლანტიკური ინტეგრაციის კრიტერიუმებს. მიწის ნაკვეთის შეძენის პროცედურა, პირობები და ვადები, აგრეთვე შეზღუდვ...
	LV: დაწესებულია შეზღუდვები სოფლად მიწის შეძენაზე და ქალაქებსა და ურბანულ ზონებში მიწის შეძენაზე; დაშვებულია მიწის იჯარა არაუმეტეს 99 წლის ვადით.
	PL: უძრავი ქონების პირდაპირი ან არაპირდაპირი შეძენა მოითხოვს ნებართვას. ნებართვა გაიცემა ადმინისტრაციული გადაწყვეტილების მეშვეობით ქვეყნის საშინაო საკითხებზე პასუხისმგებელიშესაბამისი მინისტრის მიერ, ეროვნული თავდაცვის მინისტრის თანხმობის საფუძველზე და...
	RO: inter vivos აქტების შესაბამისად, რუმინეთის მოქალაქეობის და რეზიდენტობის არქმონე ფიზიკურ პირებს, აგრეთვე იურიდიულ პირებს, რომლებიც არ არიან რუმინეთში დაფუძნებულები და არ აქვთ სათაო ოფისი რუმინეთში, არ შეუძლიათ არცერთი ტიპის მიწის ნაკვეთის მფლობელობ...
	SI: სლოვენიის რესპუბლიკაში უცხო ქვეყნის პირების მიერ დაფუძნებულ ფილიალებს შეუძლიათ მხოლოდ უძრავი ქონების შეძენა (გარდა მიწისა), რომელიც საჭიროა იმ ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელებისთვის, რომლისთვისაც ისინი არიან დაფუძნებულნი.
	SK: უცხო ქვეყნის ფიზიკურ ან იურიდიულ პირებს ეკრძალებათ სასოფლო-სამეურნეო მიწებისა და ტყის ნაკვეთების შეძენა. სპეციფიკური წესები ვრცელდება ზოგიერთ სხვა კატეგორიის უძრავ ქონებაზე. უცხო ქვეყნის პირებს შეუძლიათ უძრავი ქონების შეძენა სლოვაკეთის იურიდიული პ...
	სექტორული დათქმები
	A. სოფლის მეურნეობა, ნადირობა, მეტყევეობა და ტყის ჭრა
	FR: ავტორიზაცია საჭიროა ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნების კომპანიების მიერ სასოფლო-სამეურნეო საწარმოების დაფუძნებისთვის და ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნების მეწარმეების მიერ ვენახების შეძენისთვის.
	AT, HU, MT, RO: ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ვალდებულებები არ არის აღებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაზე.
	CY: ინვესტორების მონაწილეობა დაშვებულია მხოლოდ 49%-ის ფარგლებში.
	IE: საქართველოს რეზიდენტის დაფუძნება ფქვილის წარმოების სფეროში მოითხოვს ავტორიზაციას.
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