
 

 

VIII დანართის დამატება 2 

 

ისლანდია - მუხლში 5.18 მოხსენიებული სპეციფიკური ვალდებულებების ცხრილი 

 
მიწოდების რეჟიმები:   (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება  (2) საზღვარგარეთ მოხმარება  (3) კომერციული წარმომადგენლობა  (4) ფიზიკური პირების 

წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

იმ შემთხვევაში, თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული, მომსახურების სექტორების კლასიფიკაცია ეფუძნება გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 

სტატისტიკური ბიუროს 1991 წლის ძირითადი პროდუქტების წინასწარ კლასიფიკაციას. 

I. ჰორიზონტალური ვალდებულებები  

ამ გრაფიკში ჩართულია 

ყველა სექტორი 
   

 

3) უცხოური ვალუტის ნებისმიერი 

გადარიცხვის შესახებ უნდა ეცნობოს 

ისლანდიის  ცენტრალურ ბანკს, 

სტატისტიკური მიზნებისათვის. 

 

მომსახურების მიმწოდებლები 

ვალდებულნი არიან აცნობონ შესაბამის 

სამინისტროს ისლანდიაში 

არარეზიდენტების მიერ ბიზნეს საწარმოში 

განხორციელებული ინვესტიციების შესახებ,  

ხოლო ისლანდიის ცენტრალურ ბანკს - 

ისლანდიაში არარეზიდენტების მიერ  

ფასიან ქაღალდებში განხორციელებული 

ინვესტიციების შესახებ. 

 

3) რეჟიმი, რომელიც წესდება მესამე ქვეყნების 

ისეთი შვილობილი კომპანიების მიმართ, 

რომლებიც EEA წევრი სახელმწიფოს ან EFTA 

წევრი სახელმწიფოს კანონმდებლობის 

შესაბამისად  იქნა შექმნილი, ან რომელთა 

რეგისტრირებული ოფისი, ცენტრალური 

ადმინისტრაცია ან ძირითადი საქმიანობის 

ადგილი EEA წევრი სახელმწიფოს ან EFTA 

წევრი სახელმწიფოს ფარგლებში მდებარეობს, 

შეიძლება გავრცელდეს EEA წევრ 

სახელმწიფოში ან EFTA წევრ სახელმწიფოში 

მესამე ქვეყნის კომპანიის მიერ დაფუძნებულ 

ფილიალებსა და სააგენტოებზე,  თუ ისინი 

დაამტკიცებენ, რომ მათ გააჩნიათ ეფექტური 

და უწყვეტი კავშირი EEA-ს ან EFTA-ს წევრი 

ერთ–ერთი სახელმწიფოს ეკონომიკასთან. 
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უცხო სახელმწიფოს ან უცხო 

სახელმწიფოს საკუთრებაში 

არსებული კომპანიების ან 

ორგანიზაციების ნებისმიერი 

უცხოური ინვესტიცია საჭიროებს 

ეკონომიკის სამინისტროს 

სპეციალურ კონცესიას. 

შეზღუდული პასუხისმგებლობის 

კერძო კომპანიის ან შეზღუდული 

პასუხისმგებლობის საჯარო კომპანიის 

დამფუძნებლების უმეტესობა, 

მმართველ(ებ)ი და დირექტორთა 

საბჭოს მინიმუმ ნახევარი მაინც, უნდა 

იყვნენ   ისლანდიის რეზიდენტები. 

ვაჭრობის მინისტრს შეუძლია 

გამონაკლისის დაშვება ამ 

შეზღუდვებიდან. 

 

 

არარეზიდენტებს არ შეუძლიათ 

უძრავი ქონების გაქირავების შესახებ 

შეთანხმების დადება იუსტიციისა და 

ადამიანის უფლებათა სამინისტროს 

ნებართვის გარეშე, თუ გაქირავების 

პერიოდი აღემატება სამ წელს და არ 

გამოიყენება ჩვეული ბიზნეს 

საქმიანობისათვის 

ისლანდიური შეზღუდული 

პასუხისმგებლობის საზოგადოების 

მინიმუმ ერთი აუდიტორი მაინც უნდა 

იყოს ისლანდიის რეზიდენტი  ან 

კომპეტენტური რეზიდენტი 

საკონსულტაციო-აუდიტორული 

კომპანია. 
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დამატებითი 

ვალდებულებები 

  

არარეზიდენტებს შეუძლიათ უძრავი 

ქონების შეძენა მხოლოდ მათ ბიზნეს 

საქმიანობასთან დაკავშირებით და 

შეუძლიათ მოიპოვონ უძრავ 

ქონებასთან დაკავშირებული  

მხოლოდ ჩვეულებრივი საკუთრების 

უფლებები. ამგვარად, ხდება 

არარეზიდენტების მიერ უძრავ 

ქონებაზე სრული საკუთრების 

უფლების მოპოვების გამორიცხვა, იმ 

შემთხვევაში, თუ ამ ქონებას უჩვეულო 

უფლებები უკავშირდება, როგორიცაა  

უფლებები ჩანჩქერების, გეოთერმული 

ენერგიის, და ა.შ ექსპლოატაციასთან 

დაკავშირებით. 

 

 

  

ხელშეკრულებებს, რომლებიც ეხება  

არარეზიდენტების მიერ უძრავი 

ქონების ფლობასა და გრძელვადიან 

გამოყენებას, არ აქვთ იურიდიული 

ძალა იუსტიციისა და ადამიანის 

უფლებათა სამინისტროს მიერ მათი 

წერილობით დამტკიცების გარეშე. 
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ყველა სექტორი: 

პერსონალის გადაადგილება 

სერვისის მომწოდებლების დროებითი 

შემოსვლა 

 

სერვისის მომწოდებლების დროებითი 

შემოსვლა 

 

 

 

 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ქვემოთ ჩამოთვლილი A, B და 

C კატეგორიებისა:  

 

A. კორპორაციის შიგნით გადაადგილებული 

პირები  

მენეჯერები, ხელმძღვანელი პირები და 

სპეციალისტები, როგორც კორპორაციის 

შიგნით გადაადგილებული პირები, იმ 

პირობით, რომ მომსახურების მიმწოდებელი 

არის კორპორაცია, რომელთანაც ეს პირები 

არიან დაკავშირებული. 

 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 
გარდა ზომებისა, რომელიც ეხება 

ბაზარზე დაშვების სვეტში 

მოხსენიებულ ფიზიკური პირების 

კატეგორიებს. 

 

 

 

 განმარტებები: 

 

ხელმძღვანელი პირები: პირები, რომელთა 

ძირითადი ფუნქციაც შეთანხმებით 

გათვალისწინებული ორგანიზაციის 

მენეჯერი პირების ხელმძღვანელობაა; ისინი 

ასევე სახავენ ამ ორგანიზაციის მიზნებს და 

ზოგადად, გადაწყვეტილების მიღებისას, 

ფართო  უფლებამოსილებით სარგებლობენ. 

ხელმძღვანელ პირებს არ მოეთხოვებათ 

უშუალოდ მომსახურების მიწოდებასთან 

დაკავშირებული ამოცანების შესრულება. 

 

  



- 5 - 
 

მიწოდების რეჟიმები:   (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება  (2) საზღვარგარეთ მოხმარება  (3) კომერციული წარმომადგენლობა  (4) ფიზიკური პირების 

წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

 მენეჯერები: პირები, რომლებიც მართავენ 

შეთანხმებით გათვალისწინებულ 

ორგანიზაციას ან მის დეპარტამენტს  და 

ეკისრებათ მაღალი დონის 

პასუხისმგებლობა ორგანიზაციის მიერ 

მომსახურების მიწოდების ფუნქციების 

შესრულებაზე, რასაც ზედამხედველობითა 

და კონტროლით ახორციელებენ და არიან 

უფლებამოსილნი დაიქირავონ და 

გაანთავისუფლონ პერსონალი, ასევე გასცენ 

რეკომენდაცია  აღნიშნულ საკითხთან და 

პერსონალთან დაკავშირებულ სხვა 

ღონისძიებებთან დაკავშირებით. 

 

  

 სპეციალისტები: ორგანიზაციაში მყოფი 

პირები, რომლებიც ფლობენ მაღალი დონის 

ცოდნას ან სხვაგვარად, ორგანიზაციის 

მომსახურებასთან, კვლევის 

მოწყობილობებთან, ტექნოლოგიებთან ან 

მართვასთან დაკავშირებულ მნიშვნელოვან 

ან სპეციალიზირებულ ცოდნას. 
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 B. ბიზნეს ვიზიტორები 

 

მომსახურების გამყიდველები: პირები, 

რომელთაც სურთ, შეთანხმებით 

განსაზღვრული სერვისის მიმწოდებლების  

წარმომადგენლების სახით ქვეყანაში 

დროებით შემოსვლა მომსახურების 

გაყიდვასთან დაკავშირებით 

მოლაპარაკებებისათვის ან აღნიშნული 

სერვისის მიმწოდებლების მომსახურების 

გაყიდვასთან დაკავშირებით შეთანხმების 

გაფორმებისთვის, იმ შემთხვევაში, როდესაც 

გაყიდვის ასეთი საქმიანობა არ არის 

მიმართული ფართო საზოგადოების მიმართ. 

 

  

 C. საკონტრაქტო მომსახურების 

მიმწოდებლები 

 

განმარტება: 

 

ფიზიკური პირები, რომლებიც ისლანდიაში 

კომერციული წარმომადგენლობის არმქონე  

უცხო ქვეყნის იურიდიული პირის მიერ 

დასაქმებულნი არიან მომსახურების 

ხელშეკრულების საფუძველზე, რომელიც 

აუცილებელია ხელშეკრულების 

შესასრულებლად. 
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წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

 დაშვება ექვემდებარება შემდეგ პირობებს: 

 

 ვრცელდება ფიზიკურ პირებზე, 

რომლებიც დასაქმებულნი არიან 

იურიდიული პირის (მომსახურების 

მიმწოდებლის) მიერ, რომელიც 

მდებარეობს ისლანდიის გარეთ და 

არ გააჩნია კომერციული 

წარმომადგენლობა ისლანდიაში, 

როგორიცაა ფილიალი ან 

შვილობილი კომპანია. 

 ხელმოწერილი მომსახურების 

ხელშეკრულება უნდა არსებობდეს  

მომსახურების მიმწოდებელსა და 

იურიდიული პირის შორის, 

რომელიც ისლანდიაში 

ახორციელებს არსებით სამეწარმეო 

საქმიანობას.  

 მომსახურების შესახებ 

ხელშეკრულება უნდა შეიცავდეს 

განცხადებას იმის თაობაზე, რომ 

ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული ოპერაციის 

შესსასრულებლად აუცილებელია, 

რომ  მომსახურების მიწოდება 

მომსახურების მიმწოდებლის 

თანამშრომლის მიერ 

განხორციელდეს. 
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წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

  ქვეყანაში შესვლა და დროებითი 

ყოფნის ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 

ექვს თვეს იმავე მომსახურების 

ხელშეკრულების საფუძველზე. 

 მომსახურების მიმწოდებლის 

სახელით მომსახურების გამწევ 

ფიზიკურ პირს უნდა ჰქონდეს 

სპეციალიზებული ცოდნა ან 

კვალიფიკაცია , რომელიც 

პირდაპირაა დაკავშირებული 

ხელშეკრულების შესასრულებლად 

საჭირო მომსახურების 

საქმიანობასთან.  

 ქვეყანაში შესვლისა და დროებით 

ყოფნისთვის აუცილებელია 

ბინადრობის და მუშაობის ნებართვა, 

რომელიც უნდა იყოს მიღებული, 

სანამ ფიზიკური პირი შევა 

ისლანდიაში. 

 ძალაში რჩება  ქვეყანაში 

შესვლასთან, ყოფნასთან, 

ხელფასთან, სამუშაო პირობებთან 

და სოციალურ შემწეობებთან 

დაკავშირებული ყველა სხვა 

მოთხოვნა 
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წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

 დაშვება ნებადართულია მომსახურების 

შემდეგ სექტორებში:  

 საბუღალტრო, აუდიტორული და 

ანგარიშწარმოების მომსახურება 

(CPC 862) 

 საოფისე მანქანებისა და 

მოწყობილობების, მათ შორის 

კომპიუტერების ტექნიკური 

მომსახურება და შეკეთება (CPC 845) 

 სამეცნიერო და ტექნიკური 

საკონსულტაციო მომსახურება (CPC 

8675) 

 კვლევისა და განვითარების 

მომსახურება საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებებში (CPC 851) 

 

  

ყველა სექტორი: 

სუბსიდიები (სუბსიდიების 

განმარტების საკითხი რჩება 

დასადგენი GATS–ის XV–ე 

მუხლის ფარგლებში 

მოლაპარაკების 

კონტექსტში) 

3) შეზღუდვა არ არის 

 

 

 

 

4) შეზღუდვა არ არის 

3) სუბსიდიების მიღების უფლების მქონე 

პირთა წრე შეიძლება შემოიფარგლოს 

ისლანდიის ტერიტორიის ფაგლებში 

დაფუძნებული  იურიდიული პირებით. 

კვლევისა და განვითარების საქმიანობასთან 

დაკავშირებულ სუბსიდიებზე ვალდებულება 

არ არის  

აღებული. 

 

4) ფიზიკური პირებისათვის განკუთვნილი 

სუბსიდიები შეიძლება შემოიფარგლოს 

მხოლოდ ისლანდიის მოქალაქეებით. 
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წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

II. ვალდებულებები სექტორების მიხედვით 

1. ბიზნეს 

მომსახურება 

 

A. პროფესიონალური 

მომსახურება 

 

 

 

 

 

 
 

 იურიდიული 

მომსახურება  (CPC 861–ის 

შესაბამისი ნაწილები)   

 

   

- იურიდიული 

კონსულტაცია ეროვნულ 

სამართალზე 

 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) ისლანდიის ადვოკატთა გენერალურ 

ასოციაციას აქვს ექსკლუზიური უფლება 

წარმოადგინოს კლიენტები სასამართლოში 

ისლანდიაში. 
 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

 

2) შეზღუდვა არ არის 

1), 3) ვალდებულება არ არის აღებული 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა. გამოცდა ისლანდიის 

სამართალში ან მისი ექვივალენტი.  

 

 

 

- იურიდიული 

კონსულტაცია 

საერთაშორისო 

სამართალზე და უცხოური 

იურიდიული კონსულტაცია 

 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა.   
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წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

(b) საბუღალტრო, 

აუდიტორული და 

ანგარიშწარმოების 

მომსახურება (CPC 862) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა. საჭიროა სერტიფიცირებულ 

საჯარო ბუღალტერთა (CPAs) ისლანდიური 

გამოცდა ან მისი ექვივალენტი. 

 

 

 

(c) საგადასახადო 

საკონსულტაციო 

მომსახურება (CPC 863) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა   

 

(d) არქიტექტურული 

მომსახურება (CPC 8671) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა.   

 

 

(e) საინჟინრო 

მომსახურება (CPC 8672) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა.   
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მიწოდების რეჟიმები:   (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება  (2) საზღვარგარეთ მოხმარება  (3) კომერციული წარმომადგენლობა  (4) ფიზიკური პირების 

წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

(f) ინტეგრირებული 

საინჟინრო მომსახურება 

(CPC 8673) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა.   

 

 

 

(g) ურბანული 

დაგეგმარების და 

ლანდშაფტის 

არქიტექტურული 

მომსახურება (CPC 8674) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა.   

 

 

(i) ვეტერინარული 

მომსახურება (CPC 932) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა. სოფლის 

რაიონებში ვეტერინართა რაოდენობა 

შეზღუდულია. 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) საჭიროა ისლანდიური ენის ცოდნა 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა. საჭიროა ისლანდიური ენის 

ცოდნა. 
 

 

B. კომპიუტერული 

მომსახურება და მასთან 

დავაკშირებული 

მომსახურება. 
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მიწოდების რეჟიმები:   (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება  (2) საზღვარგარეთ მოხმარება  (3) კომერციული წარმომადგენლობა  (4) ფიზიკური პირების 

წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

(a) კომპიუტერული 

ტექნიკის დამონტაჟებასთან 

დაკავშირებული 

საკონსულტაციო 

მომსახურება (CPC 841) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა.   

 

 

 

(b) პროგრამული 

უზრუნველყოფის 

შემუშავება (მათ შორის, 

პროგრამული 

უზრუნველყოფის დანერგვა

 (CPC 842) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა.   

 

 

 

(c)  ინფორმაციის 

დამუშავების მომსახურება 

(CPC 843) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

 

 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

1) კონცესიაა საჭირო, თუ პირადი 

ინფორმაცია  ისლანდიის იურისდიქციის 

ფარგლებს გარეთ უნდა დამუშავდეს 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა.   

 

 

 

(d) მონაცემთა ბაზის 

მომსახურება (CPC 844) 

 

 

 

 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

 

 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

1) კონცესიაა საჭირო, თუ პირადი 

ინფორმაცია  ისლანდიის იურისდიქციის 

გარეთ უნდა დამუშავდეს 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა.   
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მიწოდების რეჟიმები:   (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება  (2) საზღვარგარეთ მოხმარება  (3) კომერციული წარმომადგენლობა  (4) ფიზიკური პირების 

წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

(e) სხვა  

 

 - საოფისე 

მანქანებისა და 

აღჭურვილობის, 

მათ შორის 

კომპიუტერების 

მოვლა და შეკეთება 

(CPC 845) 

 

 - სხვა 

კომპიუტერული 

მომსახურება (CPC 849) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

 

 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა. 

 

1) კონცესიაა საჭირო, თუ პირადი 

ინფორმაცია  ისლანდიის იურისდიქციის 

გარეთ უნდა დამუშავდეს 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა.   

 

 

 

C. კვლევისა და 

განვითარების  მომსახურება  

 

   

(a) საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებებთან 

დაკავშირებული კვლევისა 

და განვითარების 

მომსახურება  

(CPC 851) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

1),2) კვლევითი ტექნიკის იმპორტისათვის 

საჭიროა ლიცენზია. ბუნებრივი ისტორიის 

ნიმუშები არ უნდა იქნას გატანილი ქვეყნის 

ფარგლებს გარეთ, თუ ეს არაა ნებადართული 

ისლანდიის ბუნებრივი ისტორიის 

ინსტიტუტის  (“Náttúrufræðistofnun Íslands”)  

მიერ. 

3) შეზღუდვა არ არის. 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა. 
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მიწოდების რეჟიმები:   (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება  (2) საზღვარგარეთ მოხმარება  (3) კომერციული წარმომადგენლობა  (4) ფიზიკური პირების 

წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

(b) სოციალურ და 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებებთან 

დაკავშირებული კვლევისა 

და განვითარების 

მომსახურება  (CPC 852) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

 

 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა. 

 

1),2) არქეოლოგიური აღმოჩენები არ უნდა 

იყოს გატანილი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, თუ 

ეს არაა ნებადართული მუზეუმის საბჭოს 

(“Safnaráð”) მიერ.  

3) ისლანდიელ ან უცხოელ მკვლევართა 

მიერ ნებისმიერი არქეოლოგიური კვლევის 

საწარმოებლად აუცილებელი  

არქეოლოგიური დაცვის სააგენტოს 

(“Fornleifanefnd ríkisins”) მიერ გაცემული 

ნებართვა. 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა. ისლანდიელ ან უცხოელ 

მკვლევართა მიერ ნებისმიერი 

არქეოლოგიური კვლევის საწარმოებლად 

აუცილებელია არქეოლოგიური დაცვის 

სააგენტოს (“Fornleifanefnd ríkisins”) მიერ 

გაცემული ნებართვა. 

 

 

 

(c) 

ინტერდისციპლინარული 

კვლევისა და განვითარების 

მომსახურება (CPC 853) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა. 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა. 
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წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

D. უძრავ ქონებასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურება 

 

   

(a) საკუთარებაში არსებულ 

ან ლიზინგით აღებულ 

ქონებაზე მომსახურება (CPC 

821) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) ანაბრები ან პასუხისმგებლობის 

დაზღვევა კლიენტებისათვის მიყენებული 

ზარალის დასაფარად. უძრავი ქონების 

გაყიდვის მომსახურების უზრუნველყოფის 

ყველა ლიცენზია, არის პირადი 

უფლებამოსილების მინიჭება. 

 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა. 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) ერთი წლის მანძილზე ქვეყანაში 

ცხოვრების პირობა, რომელიც აუცილებელია  

საცხოვრებელი სახლების და მიწის გაყიდვის 

მომსახურების, ასევე უძრავი ქონების ყიდვა–

გაყიდვასთან დაკავშირებული სხვა 

საშუამავლო საქმიანობის 

განსახორციელებლად. 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა. ერთი წლის მანძილზე 

ქვეყანაში ცხოვრების პირობა, რომელიც 

აუცილებელია  საცხოვრებელი სახლების და 

მიწის გაყიდვის მომსახურების, ასევე უძრავი 

ქონების ყიდვა– გაყიდვასთან 

დაკავშირებული სხვა საშუამავლო 

საქმიანობის განსახორციელებლად. 
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მიწოდების რეჟიმები:   (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება  (2) საზღვარგარეთ მოხმარება  (3) კომერციული წარმომადგენლობა  (4) ფიზიკური პირების 

წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

(b) ანაზღაურების ან 

კონტრაქტის საფუძველზე 

 (CPC 822) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) ანაბრები ან პასუხისმგებლობის 

დაზღვევა კლიენტებისათვის მიყენებული 

ზარალის დასაფარად. უძრავი ქონების 

გაყიდვის მომსახურების უზრუნველყოფის 

ყველა ლიცენზია, არის პირადი 

უფლებამოსილების მინიჭება. 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა. 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) ერთი წლის მანძილზე ქვეყანაში 

ცხოვრების პირობა, რომელიც აუცილებელია  

საცხოვრებელი სახლების   და მიწის გაყიდვის 

მომსახურების, ასევე უძრავი ქონების ყიდვა– 

გაყიდვასთან დაკავშირებული სხვა 

საშუამავლო საქმიანობის 

განსახორციელებლად. 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა. ერთი წლის მანძილზე 

ქვეყანაში ცხოვრების პირობა, რომელიც 

აუცილებელია  საცხოვრებელი სახლების   და 

მიწის გაყიდვის მომსახურების, ასევე უძრავი 

ქონების ყიდვა– გაყიდვასთან 

დაკავშირებული სხვა საშუამავლო 

საქმიანობის განსახორციელებლად. 

 

 

E. გაქირავების/ლიზინგის 

მომსახურება 

ოპერატორების გარეშე 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) ლიზინგის მომსახურება უნდა 

უზრუნველყოს შეზღუდული 

პასუხისმგებლობის კორპორაციამ 

(სალიზინგო კომპანიები) ან 

რეგისტრირებულმა კომერციულმა ან 

შემნახველმა ბანკმა. 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა. 

 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) სალიზინგო კომპანიის საბჭოს 

წევრების უმრავლესობა უნდა იყოს 

ისლანდიის რეზიდენტი. მმართველი უნდა 

იყოს ისლანდიის რეზიდენტი და 

სკანდინავიური ქვეყნის მოქალაქე.  

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა. 
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მიწოდების რეჟიმები:   (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება  (2) საზღვარგარეთ მოხმარება  (3) კომერციული წარმომადგენლობა  (4) ფიზიკური პირების 

წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

(a) გემებთან 

დაკავშირებული 

მომსახურება (CPC 83103) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) გემების რეესტრში 

რეგისტრაციისათვის გემის მესაკუთრე უნდა 

იყოს ისლანდიელი ფიზიკური ან 

იურიდიული პირი, რომელიც ცხოვრობს 

ისლანდიაში. მოქალაქეობასთან 

დაკავშირებით დამატებითი შეზღუდვები 

თევზმჭერი გემებისთვის. 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

 

 

 

 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

 

 

(b) საჰაერო 

ხომალდთან 

დაკავშირებული 

მომსახურება (CPC 83104) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) საჰაერო ხომალდების რეესტრში 

რეგისტრაციისათვის საჰაერო ხომალდი 

უნდა ეკუთვნოდეს ისლანდიელ რეზიდენტ 

ფიზიკურ ან იურიდიულ პირებს. 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

 

 

 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

 

 

(c) სხვა სატრანსპორტო 

მოწყობილობებთან 

დაკავშირებული 

მომსახურება (CPC 83101 + 

83102 +  83105) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3)  შეზღუდვა არ არის 

 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) რეზიდენტობის მოთხოვნა მანქანის 

გაქირავების მომსახურებისათვის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა. რეზიდენტობის მოთხოვნა 

მანქანის გაქირავების მომსახურებისთვის. 
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წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

(d) სხვა მანქანებთან და 

მოწყობილობებთან 

დაკავშირებული 

მომსახურება (CPC 

83106  - 83109) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

 

 

(e) სხვა (CPC 832) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

 

 

F. სხვა ბიზნეს 

მომსახურება 

 

   

(a) სარეკლამო 

მომსახურება (CPC 871) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

 

 

(b) ბაზრის კვლევისა 

და საზოგადოებრივი აზრის 

გამოკითხვის მომსახურება

 (CPC 864)  

1) შეზღუდვა არ არის 

 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4)  ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

1) საჭიროა კონცესია, თუ პირადი 

ინფორმაცია უნდა დამუშავდეს ისლანდიის 

იურისდიქციის ფარგლებს გარეთ 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 
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მიწოდების რეჟიმები:   (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება  (2) საზღვარგარეთ მოხმარება  (3) კომერციული წარმომადგენლობა  (4) ფიზიკური პირების 

წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

(c) მენეჯმენტის 

საკონსულტაციო 

მომსახურება (CPC 865) 

 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4)  ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

 

 

 

(d) მენეჯმენტის 

საკითხებში 

კონსულტაციასთან 

დავაკშირებული 

მომსახურება  (CPC 866) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

 

 

(e) ტექნიკური 

ტესტირებისა და ანალიზის 

მომსახურება 

(CPC 8676) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

 

 

 

(f) სოფლის 

მეურნეობასთან, 

ნადირობასა და სატყეო 

მეურნეობასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურება  (CPC 881) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 
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მიწოდების რეჟიმები:   (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება  (2) საზღვარგარეთ მოხმარება  (3) კომერციული წარმომადგენლობა  (4) ფიზიკური პირების 

წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

(i) გადამამუშავებელ 

მრეწველობასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურება (CPC 884 + 885 

/გარდა  88442) 

 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

 

 

 

(k) პერსონალის 

დასაქმებასა და 

მიწოდებაბასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურება (CPC 872) 

 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

 

 

(m) სამეცნიერო და 

ტექნიკური 

საკონსულტაციო 

მომსახურება (CPC 8675) 

 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

 

 

(n) მოწყობილობების 

მოვლა და შეკეთება 
 (CPC 633+8861-8866;  გარდა,  

საზღვაო ხომალდებისა, 

საჰაერო ან სხვა 

სატრანსპორტო 

საშუალებებისა) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 
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მიწოდების რეჟიმები:   (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება  (2) საზღვარგარეთ მოხმარება  (3) კომერციული წარმომადგენლობა  (4) ფიზიკური პირების 

წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

(o) შენობების 

გაწმენდის მომსახურება 

(CPC 874) 

 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

 

 

(p) ფოტოგრაფიული 

მომსახურება (CPC 875) 

 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

 

 

(q) შეფუთვის 

მომსახურება (CPC 876) 

 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

 

 

(r) ბეჭდვა და გამოცემა 

 (CPC 88442) 

 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) რეზიდენტობის მოთხოვნა 

გაზეთებისა და ჟურნალების გამოცემისათვის 

ქვეყნის ტერიტორიის შიგნით. 

რეზიდენტობის მოთხოვნა 

რედაქტორებისათვის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 
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მიწოდების რეჟიმები:   (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება  (2) საზღვარგარეთ მოხმარება  (3) კომერციული წარმომადგენლობა  (4) ფიზიკური პირების 

წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

(s) საკონფერენციო 

მომსახურება (CPC 87909) 

 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა. 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

 



- 24 - 
 

მიწოდების რეჟიმები:   (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება  (2) საზღვარგარეთ მოხმარება  (3) კომერციული წარმომადგენლობა  (4) ფიზიკური პირების 

წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

2. კავშირგაბმულობის 

მომსახურება 

 

   

C. სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურება 
 

   

(a) ხმოვანი  

სატელეფონო მომსახურება 

 

(b) პაკეტური 

კომუტაციის მონაცემთა 

გადაცემის მომსახურება  

 

(c) საარხო კომუტაციის 

მონაცემთა გადაცემის 

მომსახურება  

 

(d) სატელექსო 

მომსახურება 

(e) სატელეგრაფო 

მომსახურება 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

(f) ფაქსიმილური 

მომსახურება 

(g) იჯარით აღებული 

არხებით მომსახურება  

(o) სხვა 

   

- მობილური და 

პირადი კავშირგაბმულობის 

მომსახურება და სისტემები 
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მიწოდების რეჟიმები:   (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება  (2) საზღვარგარეთ მოხმარება  (3) კომერციული წარმომადგენლობა  (4) ფიზიკური პირების 

წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

დამატებული 

ღირებულების 

მომსახურება1  

ელექტრონული ფოსტა, 

ხმოვანი ფოსტა, ონლაინ 

ინფორმაცია და მონაცემთა 

ბაზაში მოძიება,  

ელექტრონული 

ინფორმაციის გაცვლა  

(EDI),  

კოდისა და პროტოკოლის 

გარდაქმნა 

 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

                                                 
1  არ მოიცავს ხმოვან სატელეფონო მომსახურებას, ტელეგრაფს, ტელექს, პაკეტურ და საარხო კომუტაციის მონაცემთა გადაცემის მომსახურებას, მობილურ რადიო-

სატელეფონო კავშირს, პეიჯინგის და სატელიტურ მომსახურებას. 
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მიწოდების რეჟიმები:   (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება  (2) საზღვარგარეთ მოხმარება  (3) კომერციული წარმომადგენლობა  (4) ფიზიკური პირების 

წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

3. მშენებლობა და 

მასთან დაკავშირებული 

საინჟინრო მომსახურება 

 

   

A. შენობებთან 

დაკავშირებული საერთო 

სამშენებლო სამუშაოები 

(CPC 512) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა. 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

B. სამოქალაქო 

მშენებლობასთან 

დაკავშირებული 

სამშენებლო სამუშაოები 

(CPC 513) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

 

 

C. აწყობისა და 

დამონტაჟების სამუშაოები  

(CPC 514+516) 

 

 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

 

D. შენობების 

მოპირკეთების და 

დასრულების სამუშაოები  

(CPC 517) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 
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მიწოდების რეჟიმები:   (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება  (2) საზღვარგარეთ მოხმარება  (3) კომერციული წარმომადგენლობა  (4) ფიზიკური პირების 

წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

4.  სადისტრიბუციო 

მომსახურება (გარდა 

იარაღით ალკოჰოლური 

სასმელით, თამბაქოთი და 

ფარმაცევტული 

პროდუქციით ვაჭრობისა) 

 

   

A. საკომისიო 

აგენტების მომსახურება 

(CPC 621) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

 

B.  საბითუმო 

ვაჭრობის მომსახურება 

(CPC 622) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

C. საცალო ვაჭრობის 

მომსახურება 

  (CPC 631+632+6111+ 

 6113 + 6121) 

 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 
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მიწოდების რეჟიმები:   (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება  (2) საზღვარგარეთ მოხმარება  (3) კომერციული წარმომადგენლობა  (4) ფიზიკური პირების 

წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

D. ფრენშაიზინგი 

 (CPC 8929) 

 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 
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მიწოდების რეჟიმები:   (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება  (2) საზღვარგარეთ მოხმარება  (3) კომერციული წარმომადგენლობა  (4) ფიზიკური პირების 

წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

6. გარემოსდაცვითი 

მომსახურება 

 

   

A. საკანალიზაციო 

მომსახურება (CPC 9401) 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული* 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) საჭიროა ეკოლოგიური 

ექსპლუატაციის ლიცენზია  

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული* 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

 
 

B. ნარჩენების გატანის 

მომსახურება (CPC 9402) 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული* 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) საჭიროა ეკოლოგიური 

ექსპლუატაციის ლიცენზიაა  

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული* 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

C. სანიტარული და 

მსგავსი მომსახურება 

 (CPC 9403) 

1) ვალდებულება არ არის აღებული* 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული* 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

 
 

                                                 
 * ვალდებულება არ არის აღებული ტექნიკურად შეუსრულებადობის გამო. 
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მიწოდების რეჟიმები:   (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება  (2) საზღვარგარეთ მოხმარება  (3) კომერციული წარმომადგენლობა  (4) ფიზიკური პირების 

წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

D. სხვა 

 (CPC 9409) 

 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული* 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) საჭიროა ეკოლოგიური 

ექსპლუატაციის ლიცენზიაა 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა. 

1) ვალდებულება არ არის აღებული* 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 
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მიწოდების რეჟიმები:   (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება  (2) საზღვარგარეთ მოხმარება  (3) კომერციული წარმომადგენლობა  (4) ფიზიკური პირების 

წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

7. ფინანსური 

მომსახურება 
 

(i) ისლანდია იღებს   

ფინანსურ მომსახურებასთან 

დაკავშირებულ 

ვალდებულებებს 

„ფინანსურ 

მომსახურებასთან 

დაკავშირებული 

ვალდებულებების შესახებ 

შეთანხმების“ შესაბამისად  

(„შეთანხმება“). 

 

(ii) პირველ და მეორე 

რეჟიმებთან 

დაკავშირებული ბაზარზე 

დაშვების ვალდებულებები 

ამ გრაფიკის თანახმად 

შემოიფარგლება„შეთანხმებ

ის“   B.3 და B.4 ნაწილებით 

გათვალისწინებული 

ვალდებულებებით. 
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მიწოდების რეჟიმები:   (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება  (2) საზღვარგარეთ მოხმარება  (3) კომერციული წარმომადგენლობა  (4) ფიზიკური პირების 

წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

A. დაზღვევა და 

დაზღვევასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურება 

 

1) სადაზღვევო მომსახურების 

პირდაპირი მიწოდება  შეუძლიათ 

მხოლოდ ისლანდიაში 

უფლებამოსილ სადაზღვევო 

კომპანიებს. 

 

სადაზღვევო მედიაციის 

მომსახურების პირდაპირი მიწოდება 

შეუძლიათ მხოლოდ ისლანდიაში 

უფლებამოსილ სადაზღვევო 

შუამავლებს. 
 

  
 

1) შეზღუდვა არ არის 

 

 

 2) შეზღუდვა არ არის 

 

3) ისლანდიაში ფილიალის 

დასაარსებლად, სადაზღვევო 

კომპანიებს ესაჭიროებათ ნებართვა.  

2) შეზღუდვა არ არის 

 

3) სადაზღვევო კომპანიის  

დამფუძნებლების უმრავლესობა 

უნდა იყვნენ ისლანდიის 

რეზიდენტები ან ისლანდიაში 

რეგისტრირებული იურიდიული 

პირები. 

             

              სადაზღვევო კომპანიის მენეჯერები 

და მმართველობის წევრები  უნდა 

იყვნენ ისლანდიის რეზიდენტები. 

ეკონომიკურ საქმეთა მინისტრს 

შეუძლია გამონაკლისის დაშვება ამ 

მოთხოვნაში. 
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მიწოდების რეჟიმები:   (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება  (2) საზღვარგარეთ მოხმარება  (3) კომერციული წარმომადგენლობა  (4) ფიზიკური პირების 

წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

  ნებისმიერი ინვესტორი რეზიდენტი 

ან არარეზიდენტი, რომელიც იძენს ან 

აპირებს შეიძინოს სადაზღვევო კომპანიაში 

კვალიფიციური წილი, ვალდებულია ამის 

შესახებ წინასწარ შეატყობინოს საფინანსო 

ზედამხედველობის ორგანოს. აღნიშნულ 

ორგანოს შეუძლია უარი უთხრას ინვესტორს 

წილის შეძენაზე ან მასზე საკუთრების 

უფლების გამოყენებაზე, თუ იგი მიიჩნევს, 

რომ ამგვარი შეძენა ხელს შეუშლის საწარმოს 

სათანადო ფუნქციონირებას, 

უცხოური სადაზღვევო კომპანიების  
ფილიალები უნდა იყვნენ რეზიდენტი 

აგენტის მმართველობის ქვეშ. 

 

სადაზღვევო შუამავლები უნდა 

იყვნენ ისლანდიის რეზიდენტები. 

ეკონომიკურ საქმეთა მინისტრს 

შეუძლია გამონაკლისის დაშვება ამ 

მოთხოვნაში. 

 

 

 4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა. 

 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ 

სექციაში მოცემული ჩამონათვალისა 

 

B. საბანკო და სხვა 

ფინანსური მომსახურება

 (დაზღვევის გარდა) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

 

 

 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) ფასიანი ქაღალდების 

მომსახურებაში ჩართულ საკრედიტო 

დაწესებულებებსა და კომპანიებს, 

რომლებიც დაარსებულია ისლანდიის 

საზღვრებს გარეთ,  შეუძლიათ დაარსონ 

ფილიალი ან წარმომადგენლობა, რისთვისაც 

ესაჭიროებათ ნებართვა საფინანსო 

ზედამხედველობის ორგანოდან(FME). 

 

1)  ეროვნული ფინანსური 

ინსტიტუტები ვალდებულნი არიან 

ისლანდიის ცენტრალურ ბანკს აცნობონ 

არარეზიდენტის მომსახურების 

მიმწოდებლების ანგარიშების ბალანსის 

შესახებ ინფორმაცია. 

2)  შეზღუდვა არ არის  

3) საკრედიტო დაწესებულების 

დამფუძნებელი უნდა იყოს  

ისლანდიის რეზიდენტი ფიზიკური 

ან იურიდიული პირი. ეკონომიკის 

მინისტრს შეუძლია გამონაკლისის 

დაშვება ამ მოთხოვნაში. 
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მიწოდების რეჟიმები:   (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება  (2) საზღვარგარეთ მოხმარება  (3) კომერციული წარმომადგენლობა  (4) ფიზიკური პირების 

წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

 ფასიანი ქაღალდების 

მომსახურებაში ჩართული 

საკრედიტო დაწესებულებებისა და 

კომპანიების იურიდიულ-

სამართლებრივი ფორმა შეიძლება 

იყოს მხოლოდ შეზღუდული 

პასუხისმგებლობის საზოგადოება. 

 

კომერციულ და შემნახველ ბანკებს 

აქვთ ექსკლუზიური უფლება 

მიიღონ საზოგადოებისაგან 

დეპოზიტები და სხვა დაბრუნებადი 

სახსრები. 

 

ფასიანი ქაღალდების საჯარო 

გამოშვებას ახორციელებს ფასიანი 

ქაღალდებით მოვაჭრე კომპანია ან 

ასეთი მომსახურებისათვის 

უფლებამოსილი სხვა პირები 

 

 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა. 

 

ფასიანი ქაღალდების მომსახურებაში 

ჩართული  საკრედიტო 

დაწესებულებებისა და კომპანიების 

და მიმოქცევად ფასიან ქაღალდებში 

კოლექტიური ინვესტიციების 

განსახორციელებლად შექმნილი 

საწარმოების (UCITS) მენეჯერები და 

საბჭოს წევრების უმრავლესობა  უნდა 

იყვნენ ისლანდიის რეზიდენტები.  

ეკონომიკურ საქმეთ მინისტრს 

შეუძლია დაუშვას იგივე 

გამონაკლისები იმ მოქალაქეების 

მიმართ, რომლებიც არ არიან –EEA ან 

EFTA წევრი სახელმწიფოების 

მოქალაქეები. 

მომსახურების მიმწოდებლები ვალდებულები 

არიან აცნობონ ეკონომიკურ საქმეთა 

სამინისტროს არარეზიდენტების მიერ 

ისლანდიაში ბიზნეს საწარმოებში 

განხორციელებული ინვესტიციების შესახებ, 

ხოლო ისლანდიის ცენტრალურ ბანკს - 

არარეზიდენტების მიერ ისლანდიაში ფასიან 

ქაღალდებში განხორციელებული 

ინვესტიციების შესახებ.  

 

 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 
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წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

9. ტურიზმი და 

მოგზაურობასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურება 

 

   

A. სასტუმროები და 

რესტორნები 

(კატერინგის 

ჩათვლით)  

(CPC 641-643) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) ლიცენზიის მიღებისთვის 

აუცილებელია რეზიდენტობა. 
4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა. ლიცენზიის პირობაა იყოს 

რეზიდენტი. 

 

 

 

B. ტურისტული 

სააგენტოები და ტურ- 

ოპერატორები  

(CPC 7471) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) ანაბრები ან პასუხისმგებლობის 

დაზღვევა გაკოტრების შედეგად 

კლიენტებისათვის მიყენებული ზარალის 

დასაფარად 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) ლიცენზიის მიღებისთვის 

აუცილებელია, რომ მენეჯერი იყოს 

რეზიდენტი. 
 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა. ლიცენზიის მიღებისთვის 

აუცილებელია, რომ მმართველიიყოს 

რეზიდენტი. 
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წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

C. ტურისტული 

გიდების მომსახურება 

(CPC 7472) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა. აღნიშნული პროფესიის 

განხორციელების უფლება აქვთ მხოლოდ 

რეზიდენტ გიდებს. არარეზიდენტ გიდებს 

შეიძლება მიენიჭოთ დროებითი სამუშაო 

ნებართვა კონტრეტული შემთხვევის 

საფუძველზე. 
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წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

10. გამაჯანსაღებელი, 

სპორტული და 

კულტურული მომსახურება 

(გარდა აუდიო-ვიზუალური 

მომსახურებისა) 

   

A. გასართობი 

ხასიათის მომსახურება (მათ 

შორის თეატრის, ცოცხალი 

შემსრულებლების და 

ცირკის მომსახურება) (CPC 

9619) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) მიზნობრივი ფინანსური მხარდაჭერა 

კონკრეტული ადგილობრივი, რეგიონალური 

და ეროვნული ღონისძიებებისთვის. 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

B. ახალი ამბების 

სააგენტოს მომსახურება 

(CPC 962) 

1),2),3) შეზღუდვა არ არის, გარდა 

მმართველის ფუნქციის განხორციელებისა, 

რომელიც ექვემდებარება დისკრეციული 

ნებართვის გაცემას  კომპეტენტური 

ორგანოების მიერ 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) რეზიდენტობის პირობა გაზეთის და 

ჟურნალის რედაქტორისათვის. 

ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

 

C. ბიბლიოთეკები, 

არქივები, მუზეუმები და 

სხვა კულტურული 

მომსახურება  

 (CPC 963) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) მიზნობრივი ფინანსური მხარდაჭერა 

კონკრეტული ადგილობრივი, რეგიონალური 

და ეროვნული ღონისძიებისათვის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 
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სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

D. სპორტული და სხვა 

რეკრეაციული მომსახურება 

(CPC 964) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) აზარტული თამაშები, სათამაშო 

აპარატები და მსგავსი საქმიანობა 

ექვემდებარება ლიცენზირებას. 

პროფესიონალური კრივი უკანონოა, მაგრამ 

სამოყვარულო კრივი ნებადართულია. 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) მიზნობრივი ფინანსური მხარდაჭერა 

კონკრეტული ადგილობრივი, რეგიონალური 

და ეროვნული საქმიანობისათვის. 

 

 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 
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წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

11. სატრანსპორტო 

მომსახურება 

 

   

A. საზღვაო 

ტრანსპორტის 

მომსახურება2 

   

 საერთაშორისო 

ტრანსპორტი (სატვირთო და 

სამგზავრო) CPC 7211 და 

7212 კაბოტაჟის 

ტრანსპორტის ჩათვლით 

(როგორც ეს I დანართის n° 1 

განმარტებითაა 

განსაზღვრული) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) (a)  რეგისტრირებული კომპანიის 

დაარსება ისლანდიის დროშით მცურავი 

ფლოტის ოპერირების მიზნით: 

ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა. 

(b)  კომერციული წარმომადგელობის 

სხვა ფორმები (როგორც ეს განსაზღვრულია I 

დანართის - n°2 განმარტებით): შეზღუდვა არ 

არის. 

4) (a)  გემის ეკიპაჟი: ვალდებულება არ 

არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ 

სექციაში მოცემული ჩამონათვალისა (b) 

 კომერციულ წარმომადგელობასთან 

დაკავშირებით დასაქმებული ძირითადი 

პერსონალი, როგორც ეს განსაზღვრულია 

ზემოთ რეჟიმში -3 (b): ვალდებულება არ 

არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ 

სექციაში მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) (a)  ვალდებულება არ არის აღებული 

 

 

 

 (b)  შეზღუდვა არ არის 

 

4) (a) ვალდებულება არ არის აღებული 

 

 (b)  ვალდებულება არ არის აღებული 

 

                                                 
2  იხილეთ დანართი I  საზღვაო ტრანსპორტთან დაკავშირებული შენიშვნების შესახებ. 
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სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

 საზღვაო დამხმარე 

მომსახურება 

 

 

-    საზღვაო ტვირთის 

დამუშავების მომსახურება 

(როგორც ეს 

განსაზღვრულია I დანართის 

n°3 განმარტებით) 

 

 

 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

 

 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4)  ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

- დასაწყობების და 

შენახვის მომსახურება (CPC 

742);  

 განბაჟების 

მომსახურება  

(როგორც ეს 

განსაზღვრულია I დანართის 

n°4 განმარტებით) 

 საკონტეინერო 

სადგური და საწყობი 

(როგორც ეს 

განსაზღვრულია I დანართის 

n°5 განმარტებით) 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული* 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) ვალდებულება არ არის აღებული* 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

                                                 
*     მიწოდების ამ მეთოდზე ვალდებულების აღება არ არის შესაძლებელი. 
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სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

- საზღვაო სააგენტო 

მომსახურება  

(როგორც ეს 

განსაზღვრულია I დანართის 

n°6 განმარტებით); 
 ტვირთის გადაზიდვის 

მომსახურება 

(როგორც ეს 

განსაზღვრულია I დანართის 

n°7 განმარტებით7) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

 

- სხვა დამხმარე და 

დამატებითი სატრანსპორტო 

მომსახურება  

(როგორც ეს 

განსაზღვრულია I დანართის 

n°8 განმარტებით) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 
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წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

საზღვაო ტრანსპორტის 

ოპერატორების მიერ 

დამხმარე მომსახურება, 

საჭიროების შემთხვევაში: 

  საერთაშორისო საზღვაო 

ტრანსპორტის 

მომსახურების 

მიმწოდებლებისთვის 

ხელმისაწვდომია შემდეგი 

მომსახურება გონივრული 

და არადისკრიმინაციული 

პირობებით: 
1. სალოცმანო გაცილება 

2. გემის ჩაბმა და ბუქსირება 

3. მატერიალურ-ტექნიკური 

უზრუნველყოფა, გემის 

საწვავითა და წყლით 

გამართვა 

4. ნარჩენების შეგროვება, 

საბალასტე წყლების ჩაღვრა 

5. ნავსადგურის კაპიტნის 

მომსახურება 

6. სანავიგაციო დახმარება 

7. გემის 

ფუნციონირებისათვის  

აუცილებელი სანაპირო 

სამსახურები, მათ შორის:. 

კომუნიკაციები, წყალი, 

ელექტრო მომარაგება 

8. გადაუდებელი სარემონტო 

ობიექტები 

9. ღუზაზე დგომა, 

ნავმისადგომები და 

სანავმისადგომე მომსახურება 

10. კონტეინერის დამუშავება, 

შენახვა და დასაწყობება, 

სატვირთო გადაზიდვები 
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წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

   იმ შემთხვევაში თუ 

საგზაო, საკაბოტაჟე ან 

მასთან დაკავშირებული 

დამხმარე მომსახურება არ 

არის მთლიანად 

დაფარული ამ გრაფიკში, 

მულტიმოდალური 

სატრანსპორტო 

ოპერატორი ვალდებულია 

ჰქონდეს უნარი იჯარით 

აიღოს, დაიქირაოს ან 

ჩარტერის წესით 

დაიქირაოს სატვირთო 

მანქანები და შესაბამისი 

აღჭურვილობა საზღვაო 

გზით გადაზიდული 

საერთაშორისო 

ტვირთების სახმელეთო 

გადაზიდვისთვის ან  ხელი 

მიუწვდებოდეს და 

გამოიყენოს ამგვარი 

მულტიმოდალური 

ღონისძიებები 

მულტიმოდალური 

სატრანსპორტო 

მომსახურების 

უზრუნველყოფის მიზნით. 
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წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

C. საჰაერო 

ტრანსპორტირების 

მომსახურება 

 

   

 თვითმფრინავისა 

და მათი ნაწილების 

ტექმომსახურება და 

შეკეთება 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული* 

2) შეზღუდვა არ არის 

3)  შეზღუდვა არ არის 

4)  ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული* 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

 გაყიდვები და 

მარკეტინგი 

 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა  

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

 

 კომპიუტერული 

დაჯავშნის სისტემა 

 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

 

 

F. საგზაო 

ტრანსპორტის მომსახურება 

 

   

                                                 
*  ვალდებულება არ არის აღებული ტექნიკურად შეუსრულებადობის გამო. 

 



- 45 - 
 

მიწოდების რეჟიმები:   (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება  (2) საზღვარგარეთ მოხმარება  (3) კომერციული წარმომადგენლობა  (4) ფიზიკური პირების 

წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

(a) მგზავრთა გადაყვანა 

 (CPC 7121 + 7122) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) კომერციული სახმელეთო 

სატრანსპორტო მომსახურებისათვის 

საჭიროა ნებართვა. შესაძლებელია 

რაოდენობრივი კვოტების, ისევე როგორც 

ექსკლუზიური ლიცენზიების დაწესება 

გარკვეულ ტერიტორიებზე ან მარშრუტებზე. 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

 

 

 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

  

 

(b) სატვირთო 

გადაზიდვები (CPC 7123) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

 

 

(c) კომერციული 

სატრანსპორტო 

საშუალებების დაქირავება 

ოპერატორით (CPC 7124) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 
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მიწოდების რეჟიმები:   (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება  (2) საზღვარგარეთ მოხმარება  (3) კომერციული წარმომადგენლობა  (4) ფიზიკური პირების 

წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

(d) საგზაო 

ტრანსპორტის 

მოწყობილობების მოვლა და 

შეკეთება (CPC 6112+8867) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

 

(e) საგზაო 

სატრანსპორტო 

მომსახურების დამხმარე 

მომსახურება (CPC 744) 

 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 
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მიწოდების რეჟიმები:   (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება  (2) საზღვარგარეთ მოხმარება  (3) კომერციული წარმომადგენლობა  (4) ფიზიკური პირების 

წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

H. ყველა სახის 

ტრანსპორტის დამხმარე 

მომსახურება 

 

   

(b) შენახვისა და 

დასაწყობების 

მომსახურება (CPC 742) 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული* 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული* 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

 

 
 

(c) ტვირთის 

გადაზიდვის სააგენტოების 

მომსახურება (CPC 748) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

 

d) სხვა (CPC 749) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

 

 
 

    

 

                                                 
 * ვალდებულება არ არის აღებული ტექნიკურად შეუსრულებადობის გამო. 



 

 

დამატება  I 

 

შენიშვნები საზღვაო ტრანსპორტის შესახებ 

 

„გონივრული და არადისკრიმინაციული ვადები და პირობები“ 

მულტიმოდალური სატრანსპორტო ოპერაციების მიზნებისთვის, გულისხმობს  

მულტიმოდალური სატრანსპორტო ოპერატორის უნარს უზრუნველყოს მისი 

საქონლის დროული ტრანსპორტირება, მათ შორის უპირატესობა მინიჭება 

სხვა საქონელთან შედარებით, რომელიც პორტში მოგვიანებით ჩავიდა. 

"მულტიმოდალური სატრანსპორტო ოპერატორი" გულისხმობს პირს, რომლის 

სახელზეც გაიცემა კონოსამენტი/მულტიმოდალური სატრანსპორტო 

დოკუმენტი, ან ნებისმიერი სხვა დოკუმენტი, რომლითაც დასტურდება 

მულტიმოდალური ტვირთის გადაზიდვის შესახებ ხელშეკრულების 

არსებობსა და რომელიც პასუხისმგებელია საქონლის გადაზიდვაზე 

გადაზიდვის შესახებ  ხელშეკრულების შესაბამისად. 

 

1.  „კაბოტაჟი“ განისაზღვრება, როგორც საქონლისა და მგზავრების  

საზღვაო ტრანსპორტირება ისლანდიის პორტებს შორის. 

 

2. „კომერციული წარმომადგენლობის სხვა ფორმები საერთაშორისო 

საზღვაო სატრანსპორტო მომსახურების მიწოდების მიზნით“ გულისხმობს 

სხვა წევრი სახელმწიფოების საერთაშორისო საზღვაო სატრანსპორტო 

მომსახურების მიმწოდებლების უნარს ადგილობრივად შეასრულონ ყველა 

საქმიანობა, რომელიც აუცილებელია მათი მომხმარებლებისთვის სრულად ან 

ნაწილობრივ ინტეგრირებული სატრანსპორტო მომსახურების 

მისაწოდებლად, რომელშიც საზღვაო ტრანსპორტი მნიშვნელოვან ელემენტს 

წარმოადგენს. (თუმცა, ეს ვალდებულება არ უნდა იქნეს გაგებული, იმგვარად, 

რომ რამენაირად შეზღუდოს ტრანსსასაზღვრო მიწოდების რეჟიმის 

ფარგლებში აღებული ვალდებულებები). 

 

ეს საქმიანობა მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება: 

 

(a) საზღვაო ტრანსპორტისა და მასთან დაკავშირებული 

მომსახურების გაყიდვებსა და მარკეტინგს  მომხმარებელთან 

უშუალო კონტაქტის გზით, კოტირებით დაწყებული და 

ანგარიშფაქტურების წარდგენით დამთავრებული, როდესაც 

აღნიშნული მომსახურების გაწევა ან  შეთავაზება ხდება თავად 

მომსახურების მიმწოდებლის მიერ  ან იმ მომსახურების 

მიმწოდებლის მიერ, რომელთანაც მომსახურების გამყიდველს 

გაფორმებული აქვს მუდმივი  ბიზნეს შეთანხმებები; 

 

(b) დამოუკიდებლად ან კლიენტის სახელით (და მათ კლიენტებზე 

გადაყიდვის მიზნით) ნებისმიერი სატრანსპორტო და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურების შეძენას, მათ შორის ნებისმიერი 

სახის ტრანსპორტით, , განსაკუთრებით შიდა სანაოსნო გზებით, 
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ავტოსაგზაო და სარკინიგზო ტრანსპორტით განხორციელებული 

შიდა სატრანსპორტო მომსახურების შეძენას, რომელიც საჭიროა 

ინტეგრირებული მომსახურების მისაწოდებლად;  

 

(c) სატრანსპორტო დოკუმენტაციის, საბაჟო დოკუმენტაციის, ან 

ტრანსპორტირებული საქონლის წარმოშობასთან და ხასიათთან 

დაკავშირებული სხვა დოკუმენტაციის მომზადებას;  

 

(d) ბიზნეს ინფორმაციის მიწოდებას ნებისმიერი საშუალებით, მათ 

შორის კომპიუტერული საინფორმაციო სისტემების და 

მონაცემთა ელექტრონული გაცვლის სისტემების გამოყენებით 

(ექვემდებარება დანართის XI დებულებებს); 

 

(e) ნებისმიერი ბიზნესის შეთანხმების დადებას (მათ შორის 

კომპანიის სააქციო კაპიტალში მონაწილეობა) და 

ადგილობრივად დაქირავებული პერსონალის დანიშვნას (ან,   

უცხოელი პერსონალის შემთხვევაში, პერსონალის 

გადაადგილებასთან დაკავშირებული ჰორიზონტალური 

ვალდებულებების შესაბამისად)  ნებისმიერ ადგილობრივ 

გადამზიდავ სააგენტოსთან; 

 

(f) კომპანიების სახელით მოქმედებას, გემის ნავსადგურში 

შემოსვლის ორგანიზებას ან ტვირთების მიღებას როცა საჭიროა. 

 

3. „საზღვაო სატვირთო მომსახურება“ გულისხმობს სტივიდორული 

კომპანიების, მათ შორის ტერმინალის ოპერატორების მიერ განხორციელებულ 

საქმიანობას, მაგრამ არ მოიცავს დოკერების უშუალო საქმიანობას, როდესაც ეს 

მუშახელი ორგანიზებულია სტივიდორული ან ტერმინალის ოპერატორი 

კომპანიებისგან დამოუკიდებლად. მასში შემავალი საქმიანობა მოიცავს 

ქვემოთ მოცემული საქმიანობების ორგანიზებასა და ზედამხედველობას: 

 

 ტვირთს დატვირთვა/გადმოტვირთვა გემზე/გემიდან; 

 

 ტვირთის დამაგრება/სამაგრების მოხსნა; 

 

 ტვირთების მიღება/გადაცემა და შენახვა გადაზიდვამდე ან 

გადმოტვირთვის შემდეგ. 

 

4. „საბაჟო მომსახურება“ (ან „საბაჟო ბროკერის მომსახურება“) 

გულისხმობს მეორე მხარის სახელით საბაჟო ფორმალობების შესრულებას, 

რომელიც უკავშირდება ტვირთების იმპორტს, ექსპორტს ან სატრანზიტო 

გადაზიდვას, მიუხედავად იმისა არის თუ არა ასეთი მომსახურება 

მომსახურების მიმწოდებელის ძირითადი საქმიანობა თუ მისი ძირითადი 

საქმიანობის ჩვეულებრივი დამატებითი საქმიანობა. 
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5. „საკონტეინერო სადგური და სასაწყობო მომსახურება” გულისხმობს 

საქმიანობას, რომელიც მოიცავს კონტეინერების შენახვას, პორტის 

ტერიტორიაზე ან პორტიდან მოშორებით, მათი გავსების/დაცლის, შეკეთების 

და  გადასაზიდად ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით. 

 

6. “საზღვაო სააგენტო მომსახურება” გულისხმობს საქმიანობას, რომელიც 

მოიცავს, გარკვეულ გეოგრაფიულ ადგილას, აგენტის მიერ გადამზიდავი 

კომპანიების ერთი ან მეტი გადამზიდავი ხაზის ბიზნეს ინტერესების 

წარმოდგენას შემდეგი მიზნებისთვის: 

 

 საზღვაო ტრანსპორტისა და მასთან დაკავშირებული მომსახურების 

გაყიდვებს და მარკეტინგს, კოტირებით დაწყებული და 

ანგარიშფაქტურების გამოწერით დამთავრებული, ასევე კომპანიების 

სახელით კონოსამენტების გაცემას; აუცილებელი დამხმარე 

მომსახურებების ყიდვას და გადაყიდვას, დოკუმენტაციის 

მომზადებას და ბიზნეს ინფორმაციის მიწოდებას; 

 

 კომპანიების სახელით მოქმედებას, გემის ნავსადგურში შემოსვლის 

ორგანიზებას ან, საჭიროების შემთხვევაში, ტვირთების მიღებას. 

 

7. “საექსპედიტორო მომსახურება“ გულისხმობს გამგზავნის სახელით 

გადაზიდვის ოპერაციების ორგანიზებასა და მონიტორინგს, შესაბამისი 

ტრანსპორტისა და მასთან დაკავშირებული მომსახურების შეძენის გზით, 

ასევე დოკუმენტაციის მომზადებას და ბიზნეს ინფორმაციის მიწოდებას. 

 

8. „სხვა დამხმარე და დამატებითი სატრანსპორტო მომსახურება“ 

გულისხმობს ტვირთის საბროკერო მომსახურებას; ტვირთის გადაზიდვის 

ინვოისის აუდიტსა და ფრახტის განაკვეთთან დაკავშირებულ საინფორმაციო 

მომსახურებას; სატრანსპორტო დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურებას; 

შეფუთვის და ყუთებში ჩალაგების, ასევე შეფუთვის გახსნისა და ყუთებიდან 

ამოლაგების მომსახურებას; ტვირის შემოწმების, აწონვის და ნიმუშის აღების 

მომსახურებას; და ტვირთების მიღებისა და ჩაბარების მომსახურებას (მათ 

შორის ადგილობრივი დატვირთვა და მიწოდება). 

 
 

______________ 


