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BILAG 8-A 

 

REGULERINGSSAMARBEJDE OM FINANSIEL REGULERING 

 

 

Reguleringssamarbejde 

 

1. Parterne arbejder sammen bilateralt og inden for internationale organer med det formål 

yderligere at styrke den globale finansielle stabilitet, fair og effektive markeder og 

beskyttelsen af investorer, indskydere, forsikringstagere og personer, over for hvem en 

leverandør af finansielle tjenesteydelser har en tillidsforpligtelse (i det følgende benævnt 

"reguleringssamarbejde"). 

 

2. Parterne baserer sig i deres reguleringssamarbejde på de principper og tilsynsstandarder, der 

aftales på multilateralt plan, og følger de principper, der er fastsat i afsnit 5-12 som 

gennemført ved rammerne i afsnit 19-21. 

 

Omfanget af reguleringssamarbejdet 

 

3. Reguleringssamarbejdet omfatter hele området for finansielle tjenesteydelser, herunder også 

regnskabs- og revisionsrammer, medmindre andet er aftalt mellem parterne. 
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4. Dette bilag berører ikke fordelingen og udøvelsen af regulerings- og tilsynsmyndigheders 

kompetencer i parterne. Parterne anerkender, at deres reguleringssamarbejde bør være baseret 

på behørig hensyntagen til de forskelle i markedsstrukturer og forretningsmodeller, der måtte 

eksistere mellem parterne på området for finansielle tjenesteydelser. 

 

Principper for reguleringssamarbejdet 

 

5. Parterne bestræber sig på at sikre, at internationalt anerkendte standarder for regulering og 

tilsyn på området for finansielle tjenesteydelser gennemføres og anvendes på deres 

territorium. Disse internationalt anerkendte standarder er bl.a. de standarder og principper, der 

er udstedt af Baselkomitéen for Banktilsyn, Den Internationale Forsikringstilsynsorganisation, 

Den Internationale Børstilsynsorganisation og Rådet for Finansiel Stabilitet. 

 

6. Parterne bestræber sig på at sikre, at deres respektive regulerings- og tilsynsrammer for 

finansielle tjenesteydelser er forenelige med hinanden på en måde, der støtter målene i afsnit 1 

og 2. 
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7. Uden at det berører dens egen lovgivningsproces bestræber hver part sig på at give den anden 

part mulighed for på et tidligt tidspunkt at blive orienteret om og fremsætte bemærkninger til 

dens planlagte reguleringsmæssige initiativer på området for finansielle tjenesteydelser, der 

kan være af relevans for den anden part. 

 

8. Parterne bør så vidt muligt kunne forlade sig på hinandens regler og tilsyn. Dette berører ikke 

hver parts ret til på grundlag af sine egne regler, navnlig kriterier for tillid, at vurdere den 

anden parts regulerings- og tilsynsrammer med henblik på at etablere tillid. I forbindelse med 

en sådan vurdering må en part ikke kræve, at regler og tilsynsforanstaltninger i en anden part 

er identiske med dens egne regler og tilsynsforanstaltninger, men skal basere sin vurdering på 

reguleringsmæssige resultater. 

 

9. Parterne holder hinanden orienteret om, hvordan de sikrer et effektivt tilsyn med og en 

effektiv håndhævelse af bestemmelserne til gennemførelse af internationalt anerkendte 

standarder eller andre bestemmelser, navnlig på områder, hvor en af parterne forlader sig på 

regulerings- og tilsynsrammerne i den anden part. 

 

10. Hver part tager ved udarbejdelsen af sine planlagte reguleringsmæssige initiativer på området 

for finansielle tjenesteydelser behørigt hensyn til de konsekvenser, som disse initiativer kan 

have for den anden parts markedsoperatører og jurisdiktion. 
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11. Hver part undersøger enhver foranstaltning, som den bliver gjort opmærksom på efter specifik 

skriftlig anmodning fra den anden part, og som kan have indvirkning på markedsoperatørers 

muligheder for at levere finansielle tjenesteydelser på parternes territorier, med henblik på så 

vidt muligt at gøre sådanne foranstaltninger indbyrdes forenelige. 

 

12. Hver part kan til enhver tid tilbagekalde sin beslutning om at forlade sig på den anden parts 

regulerings- og tilsynsrammer og vende tilbage til at anvende og håndhæve sine egne regler, 

hvis den anden parts regler og tilsynsforanstaltninger ikke længere giver ækvivalente 

resultater, hvis den anden part ikke håndhæver sine regler effektivt, eller hvis den anden part 

ikke samarbejder tilstrækkeligt om tilsyn med finansielle institutioner. Parterne rådfører sig 

med hinanden på en passende måde, inden de vender tilbage til at anvende og håndhæve deres 

egne regler. 

 

Fælles finansiel reguleringsforum for Den Europæiske Union og Japan 

 

13. Parterne nedsætter herved det fælles finansielle reguleringsforum for Den Europæiske Union 

og Japan på datoen for denne aftales ikrafttræden (i det følgende benævnt "forummet"). 
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14. Forummet er ansvarligt for at styre reguleringssamarbejdet mellem parterne. Forummet gør 

bl.a. status over fremskridtene og iværksætter fremadrettet planlægning af 

reguleringssamarbejde. Forummet respekterer principperne for reguleringssamarbejde i afsnit 

5-12 som gennemført ved rammerne i afsnit 19-21. 

 

15. Forummet består af repræsentanter for både Europa-Kommissionen og Japans regering, 

herunder Financial Services Agency, der på teknisk niveau er ansvarligt for 

reguleringsspørgsmål i forbindelse med finansielle tjenesteydelser. Uden at dette berører hver 

parts ret til at fastlægge sammensætningen af dens repræsentation i forummet, vil den ene part 

kunne anmode den anden part om at invitere repræsentanter fra andre finansielle regulerings- 

og tilsynsmyndigheder på den anden parts territorium til at deltage i forummets drøftelser og 

forberedende arbejde i spørgsmål, der vedrører disse finansielle regulerings- og 

tilsynsmyndigheders aktiviteter. Den anden part overvejer velvilligt en sådan anmodning. 

 

16. Møderne i forummet ledes i fællesskab af højtstående embedsmænd fra Europa-

Kommissionen og Financial Services Agency of Japan. 

 

17. Hver part i forummet udpeger et kontaktpunkt med henblik på at fremme 

reguleringssamarbejdet. Forummet kan nedsætte ekspertarbejdsgrupper, der skal undersøge 

specifikke spørgsmål. 
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18. Møderne i forummet afholdes skiftevis i Tokyo, Japan, og Bruxelles, Belgien, mindst én gang 

om året, og når medlemmerne af forummet finder det nødvendigt. 

 

Ramme for reguleringssamarbejdet 

 

19. Forummet fastlægger og anvender en ramme for reguleringssamarbejdet med henblik på at 

gennemføre principperne i afsnit 5-12. 

 

20. Rammen for reguleringssamarbejdet skal omfatte: 

 

a) mekanisme til hensigtsmæssig udveksling af oplysninger og høring af den anden part 

om planlagte reguleringsmæssige initiativer, uden at dette berører den enkelte parts 

lovgivning og administration 

 

b) retningslinjer for tilliden til hinandens regulerings- og tilsynsrammer, om muligt 

tilpasset de enkelte specifikke områder inden for finansiel regulering 

 

c) en procedure for undersøgelse af en foranstaltning som omhandlet i afsnit 11, som en 

part er blevet gjort opmærksom på efter specifik anmodning fra den anden part 
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d) retningslinjer for styring af forummet 

 

e) en procedure for teknisk mægling som omhandlet i afsnit 22-26 og 

 

f) andre ordninger, der skal styrke reguleringssamarbejdet, hvis man er blevet enige 

herom. 

 

21. Rammen for reguleringssamarbejdet kan også omfatte specifikke ordninger til fremme af 

samarbejdet i forbindelse med grænseoverskridende tilsyn og håndhævelse. 

 

Teknisk mægling 

 

22. Bestemmelserne i dette bilag kan ikke gøres til genstand for tvistbilæggelse i henhold til 

kapitel 21. 

 

23. Uden at dette berører afsnit 22, kan hver part skriftligt anmode den anden part om at 

iværksætte teknisk mægling hvad angår principperne for reguleringssamarbejde i afsnit 5-12. 

Teknisk mægling kan kun iværksættes, efter at parterne er blevet enige om at gøre brug heraf i 

et specifikt spørgsmål. 
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24. Efter at parterne er blevet enige om at iværksætte denne proces i henhold til afsnit 23, 

nedsætter forummet en arbejdsgruppe for teknisk mægling. Denne arbejdsgruppe består af 

repræsentanter for hver part og ledes af en mægler med relevant ekspertise, som er uafhængig 

af begge parter, og som udpeges af forummet. 

 

25. Formanden, der udpeges i henhold til afsnit 24, forelægger en rapport med resultaterne af den 

tekniske mægling for forummets medformandskab. 

 

26. Parterne handler i god tro ved et ethvert forsøg på at bilægge eventuelle tvister i forbindelse 

med dette bilag. 

 

 

______________ 
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BILAG 8-B 

 

LISTER TIL KAPITEL 8
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BILAG I 

 

FORBEHOLD FOR EKSISTERENDE FORANSTALTNINGER 

 

Den Europæiske Unions liste 

 

 

Indledende noter 

 

1. Den Europæiske Unions liste indeholder i henhold til artikel 8.12 og 8.18 de forbehold, som 

Den Europæiske Union har taget med hensyn til eksisterende foranstaltninger, der ikke er i 

overensstemmelse med de forpligtelser, som indføres ved: 

 

a) artikel 8.7 eller 8.15 
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b) artikel 8.8 eller 8.16 

 

c) artikel 8.9 eller 8.17 

 

d) artikel 8.10 eller 

 

e) artikel 8.11. 

 

2. En parts forbehold berører ikke parternes rettigheder og forpligtelser i medfør af GATS. 

 

3. Hvert forbehold omfatter følgende elementer: 

 

a) ved "sektor" forstås den overordnede sektor, hvori forbeholdet er taget 

 

b) ved "delsektor" forstås den specifikke sektor, hvori forbeholdet er taget 
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c) "brancheklassifikation" henviser i givet fald til den aktivitet, der er omfattet af 

forbeholdet i henhold til CPC, ISIC Rev. 3.1, eller som på anden vis udtrykkeligt er 

beskrevet i nævnte forbehold 

 

d) "forbeholdstype" præciserer den forpligtelse, der er omhandlet i afsnit 1, og for hvilken 

der er taget et forbehold 

 

e) "forvaltningsniveau" angiver det forvaltningsniveau, hvorpå den foranstaltning, som der 

er taget forbehold for, opretholdes 

 

f) "foranstaltninger": de love eller andre foranstaltninger, som i givet fald præciseres under 

elementet "beskrivelse", og som der er taget forbehold for. En "foranstaltning", der er 

anført under elementet "foranstaltninger": 

 

i) betyder foranstaltningen som ændret, opretholdt eller fornyet fra datoen for denne 

aftales ikrafttræden 

 

ii) omfatter enhver underordnet foranstaltning, der indføres eller opretholdes i 

henhold til beføjelsen i og i overensstemmelse med foranstaltningen, og 
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iii) omfatter alle love og andre foranstaltninger, som gennemfører et direktiv på 

medlemsstatsplan, og 

 

g) "beskrivelse" indeholder de uforenelige aspekter i den eksisterende foranstaltning, som 

der er taget forbehold for. Den kan også anføre forpligtelser til liberalisering. 

 

4. I forbindelse med fortolkning af et forbehold skal der tages højde for alle elementer i 

forbeholdet. Et forbehold skal fortolkes i lyset af de relevante forpligtelser i de afdelinger, 

som der er taget forbehold for. For så vidt: 

 

a) elementet "foranstaltninger" præciseres af en liberaliseringsforpligtelse i elementet 

"beskrivelse", går det således præciserede element "foranstaltninger" forud for alle 

andre elementer, og 

 

b) elementet "foranstaltninger" ikke præciseres, går elementet "foranstaltninger" forud for 

alle andre elementer, medmindre der er et misforhold mellem elementet 

"foranstaltninger" og de øvrige elementer samlet betragtet, som er så væsentligt og 

betydningsfuldt, at det ville være urimeligt at drage den slutning, at elementet 

"foranstaltninger" går forud, og i det tilfælde går de andre elementer forud i det omfang, 

misforholdet tilsiger. 

 



 

 

…[Bilag 8-B]/da 6 

5. Med henblik på anvendelsen af EU's liste forstås der ved "ISIC Rev. 3.1" den internationale 

standardklassifikation af al erhvervsmæssig virksomhed som fastsat i de statistiske 

publikationer fra De Forenede Nationers statistiske kontor, Statistical Papers, Series M, Nr. 4, 

ISIC Rev. 3.1, 2002. 

 

6. Et forbehold taget på EU-plan finder anvendelse på en foranstaltning truffet af Den 

Europæiske Union, en foranstaltning truffet af en EU-medlemsstat på centralt plan eller en 

foranstaltning truffet af en regering i en EU-medlemsstat, medmindre forbeholdet udelukker 

en EU-medlemsstat. Et forbehold taget af en EU-medlemsstat finder anvendelse på en 

foranstaltning truffet af en regering på centralt, regionalt eller lokalt plan i den pågældende 

medlemsstat. Hvad angår forbeholdene i Belgien, omfatter det centrale forvaltningsniveau 

forbundsregeringen og regeringerne i regionerne og fællesskaberne, da hver af disse har 

samme lovgivende myndighed. Med henblik på forbeholdene i Den Europæiske Union og 

dens medlemsstater betyder et regionalt forvaltningsniveau i Finland Ålandsøerne. 
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7. Listen gælder kun for Den Europæiske Unions territorier og TEUF, jf. artikel 1.3, stk. 1, litra 

a), og er kun relevant i forbindelse med Den Europæiske Union og dens medlemsstaters 

handelsforbindelser med Japan. Den berører ikke medlemsstaternes rettigheder og 

forpligtelser i henhold til EU-retten. 

 

8. Nedenstående liste over forbehold omfatter ikke foranstaltninger vedrørende 

kvalifikationskrav og -procedurer, tekniske standarder og licenskrav og -procedurer, der ikke 

begrænser markedsadgangen eller den nationale behandling som defineret i artikel 

8.7, 8.8, 8.15 og 8.16. Disse bestemmelser (f.eks. kravet om licens, kravet om at levere 

forsyningspligtydelser, kravet om anerkendte kvalifikationer inden for regulerede sektorer, 

kravet om at bestå specifikke eksamener, herunder sprogeksamener, og ikkediskriminerende 

krav om, at visse aktiviteter ikke må udøves i beskyttede områder) finder under alle 

omstændigheder anvendelse, selv om de ikke er opført på listen. 
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9. Det skal præciseres, at for Den Europæiske Unions vedkommende indebærer forpligtelsen til 

at indrømme national behandling ikke krav om, at fysiske eller juridiske personer fra Japan 

også indrømmes en behandling, der ydes i en medlemsstat i henhold til TEUF, eller andre 

foranstaltninger vedtaget i henhold til nævnte traktat, herunder deres gennemførelse i 

medlemsstaterne, for så vidt angår: 

 

i) fysiske personer eller personer med fast bopæl i en medlemsstat eller 

 

ii) juridiske personer, der er stiftet eller organiseret efter lov i en anden medlemsstat eller 

Den Europæiske Union, og hvis vedtægtsmæssige hjemsted, hovedkontor eller 

hovedvirksomhed er beliggende i en medlemsstat. 

 

En sådan national behandling gives til juridiske personer, der er stiftet eller organiseret efter 

lov i en medlemsstat eller Den Europæiske Union, og hvis vedtægtsmæssige hjemsted, 

hovedkontor eller hovedvirksomhed er beliggende i en medlemsstat, herunder dem, som ejes 

eller kontrolleres af fysiske og juridiske personer i Japan. 
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10. Det skal præciseres, at ikkediskriminerende foranstaltninger ikke udgør begrænsninger af 

markedsadgangen som defineret i artikel 8.7 og 8.15 hvad angår: 

 

a) en foranstaltning, der kræver adskillelse af ejerskabet af infrastruktur fra ejerskabet af 

de varer eller tjenesteydelser, der leveres via denne infrastruktur, for at sikre fair 

konkurrence, f.eks. inden for energi, transport og telekommunikation 

 

b) en foranstaltning, der begrænser koncentrationen af ejerskab, for at sikre fair 

konkurrence 

 

c) en foranstaltning, der tilsigter at sikre bevarelse og beskyttelse af naturressourcerne og 

af miljøet, herunder en begrænsning af tilgængeligheden, antallet og omfanget af 

bevilgede koncessioner og indførelse af et moratorium eller forbud 

 

d) en foranstaltning, der begrænser antallet af udstedte tilladelser på grund af tekniske og 

fysiske begrænsninger, f.eks. telekommunikationsspektrummer og -frekvenser, eller 
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e) en foranstaltning, der kræver, at en bestemt procentdel af en virksomheds aktionærer, 

ejere, partnere eller ledere skal være uddannet til eller udøve et bestemt erhverv såsom 

advokater og revisorer. 

 

11. Foranstaltninger, der vedrører cabotage inden for søtransporttjenesteydelser, er ikke opført på 

denne liste, da de ikke er omfattet af anvendelsesområdet for kapitel 8, afdeling B, i henhold 

til artikel 8.6, stk. 2, litra a), og kapitel 8, afdeling C, i henhold til artikel 8.14, stk. 2, litra a). 

 

12. Følgende forkortelser er benyttet i nedenstående liste over forbehold: 

 

EU Den Europæiske Union, inklusive alle dens medlemsstater 

AT Østrig 

BE Belgien 

BG Bulgarien 

CY Cypern 

CZ Den Tjekkiske Republik 

DE Tyskland 

DK Danmark 

EE Estland 

EL Grækenland 

ES Spanien 
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FI Finland 

FR Frankrig 

HR Kroatien 

HU Ungarn 

IE Irland 

IT Italien 

LT Litauen 

LU Luxembourg 

LV Letland 

MT Malta 

NL Nederlandene 

PL Polen 

PT Portugal 

RO Rumænien 

SE Sverige 

SI Slovenien 

SK Den Slovakiske Republik 

UK Det Forenede Kongerige 
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Liste over forbehold: 

 

Forbehold nr. 1 – Alle sektorer 

Forbehold nr. 2 – Liberale tjenesteydelser (alle erhverv undtagen sundhedsrelaterede erhverv) 

Forbehold nr. 3 – Liberale tjenesteydelser (sundhedsrelaterede erhverv og detailhandel med 

farmaceutiske produkter) 

Forbehold nr. 4 – Forsknings- og udviklingsvirksomhed 

Forbehold nr. 5 – Tjenesteydelser i forbindelse med fast ejendom 

Forbehold nr. 6 – Forretningstjenesteydelser 

Forbehold nr. 7 – Kommunikationstjenester 

Forbehold nr. 8 – Distributionstjenesteydelser 

Forbehold nr. 9 – Undervisning 

Forbehold nr. 10 – Tjenesteydelser på miljøområdet 

Forbehold nr. 11 – Finansielle tjenesteydelser 

Forbehold nr. 12 – Sundhedstjenesteydelser og sociale tjenesteydelser 

Forbehold nr. 13 – Turisme og rejserelaterede tjenesteydelser 

Forbehold nr. 14 – Fritids- og sportsaktiviteter samt kulturelle aktiviteter 

Forbehold nr. 15 – Transport og tjenesteydelser i tilknytning til transportvirksomhed 

Forbehold nr. 16 – Energirelaterede aktiviteter 

Forbehold nr. 17 – Landbrug, fiskeri og fremstillingsvirksomhed 
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Forbehold nr. 1 – Alle sektorer 

Sektor: Alle sektorer 

Forbeholdstype: Markedsadgang 

National behandling 

Mestbegunstigelsesbehandling 

Forbud mod præstationskrav 

Afdeling: Liberalisering af investeringer og grænseoverskridende handel med 

tjenesteydelser 

Forvaltningsniveau: EU/ Medlemsstat (medmindre andet er angivet) 
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Beskrivelse: 

 

a) Type etablering 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – national behandling: 

 

EU: Alle virksomheder eller firmaer, der er oprettet i overensstemmelse med Den Europæiske 

Unions eller en EU-medlemsstats love og forskrifter, og hvis vedtægtsmæssige hjemsted, 

hovedkontor eller hovedvirksomhed er beliggende i Den Europæiske Union, herunder dem, 

som er etableret i Den Europæiske Unions medlemsstater af japanske investorer, har ret til 

den behandling, der indrømmes ved artikel 54 i TEUF. En sådan behandling indrømmes ikke 

filialer eller agenturer for virksomheder eller firmaer, der er etableret uden for Den 

Europæiske Union. 

 

Den behandling, der indrømmes virksomheder eller firmaer, som er oprettet af japanske 

investorer i overensstemmelse med lovgivningen i en EU-medlemsstat, og hvis 

vedtægtsmæssige hjemsted, hovedkontor eller hovedvirksomhed er beliggende i Den 

Europæiske Union, berører ikke betingelser eller forpligtelser, der er i overensstemmelse med 

afdeling B, og som kan være blevet pålagt sådanne virksomheder eller firmaer, da de blev 

oprettet i Den Europæiske Union, og som fortsat skal gælde. 
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Foranstaltninger: 

EU: Traktat om Den Europæiske Unions funktionsmåde. 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang, national behandling og 

grænseoverskridende handel med tjenesteydelser – markedsadgang, national behandling: 

 

EU (gælder ligeledes det regionale forvaltningsniveau): Alle medlemsstater kan, når de 

sælger eller afhænder deres kapitalandele eller aktiver i et eksisterende statsforetagende eller 

en eksisterende statslig enhed, der leverer sundhedstjenesteydelser, sociale tjenesteydelser 

eller undervisning (CPC 93, 92), forbyde eller pålægge begrænsninger for ejerskabet af 

sådanne andele eller aktiver og for muligheden for ejerne af sådanne andele og aktiver for at 

kontrollere et foretagende for iværksættere i Japan eller deres virksomheder. Med hensyn til et 

sådant salg eller anden afhændelse kan enhver EU-medlemsstat indføre eller opretholde 

foranstaltninger vedrørende statsborgerskab for den øverste ledelse eller 

bestyrelsesmedlemmer samt foranstaltninger, der begrænser antallet af leverandører. 
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I dette forbehold forstås ved: 

 

i) "eksisterende foranstaltning": en foranstaltning, der opretholdes eller indføres efter 

datoen for denne aftales ikrafttræden, og som på tidspunktet for salg eller anden 

afhændelse forbyder eller pålægger begrænsninger for ejerskabet af kapitalandele eller 

aktiver eller pålægger et nationalitetskrav eller pålægger begrænsninger i antallet af 

leverandører, som beskrevet i dette forbehold, og 

 

ii) "statsforetagende": et foretagende, der ejes eller kontrolleres af en EU-medlemsstat 

gennem ejerandele og indbefatter et foretagende, der etableres efter datoen for denne 

aftales ikrafttræden udelukkende med det formål at sælge eller afhænde kapitalandele 

eller aktiver i et eksisterende statsforetagende eller en eksisterende statslig enhed. 

 

Foranstaltninger: 

EU: Som anført ovenfor under elementet "beskrivelse". 
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Hvad angår liberalisering af investeringer – national behandling og grænseoverskridende 

handel med tjenesteydelser – markedsadgang: 

 

I AT: For drift af en filial skal selskaber uden for Det Europæiske Økonomiske 

Samarbejdsområde (EØS) som minimum udpege en person, som har bopæl i Østrig, til deres 

repræsentation. Ledere (administrerende direktører, fysiske personer) med ansvar for 

overholdelse af den østrigske handelslov (Gewerbeordnung) skal have bopæl i Østrig. 

 

Foranstaltninger: 

AT: Aktiengesetz, BGBL. Nr. 98/1965, § 254 (2). 

GmbH-Gesetz, RGBL. Nr. 58/1906, § 107 (2).  

Gewerbeordnung, BGBL. Nr. 194/1994, § 39 (2a). 

 

I BG: Udenlandske juridiske personer, medmindre disse er etableret i henhold til 

lovgivningen i en EU-medlemsstat eller en EØS-medlemsstat, må drive forretning og udøve 

aktiviteter, såfremt de er etableret i Bulgarien i form af en virksomhed, der er registreret i 

handelsregisteret. Der kræves tilladelse til etablering af filialer. 
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Repræsentationskontorer for udenlandske virksomheder skal registreres hos det bulgarske 

handels- og industrikammer og må ikke deltage i økonomisk aktivitet, men har kun ret til at 

rådgive deres ejer og agere som repræsentanter eller agenter. 

 

Foranstaltninger: 

BG: Lov om handel, artikel 17a.  

Lov om investeringsfremme, artikel 24. 

 

I EE: En udenlandsk virksomhed skal udpege en direktør eller direktører for en filial. En 

direktør for en filial skal være en fysisk person med aktiv rets- og handleevne. Mindst en af 

direktørerne for filialen skal have bopæl i EØS eller i Schweiz. 

 

Foranstaltninger: 

EE: Äriseadustik (handelsloven) § 385. 

 

I FI: Mindst en af interessenterne i et almindeligt interessentskab eller af de almindelige 

interessenter i et begrænset interessentskab skal have bopæl inden for EØS eller, såfremt 

interessenten er en juridisk person, være stiftet (ingen filialer tilladt) inden for EØS. 

Registreringsmyndigheden kan tildele dispensationer. 
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For at handle som privat erhvervsdrivende kræves bopæl inden for EØS. 

 

Hvis en udenlandsk organisationen fra et land uden for EØS agter at drive virksomhed eller 

handle ved at etablere en filial i Finland, kræves en handelstilladelse. 

 

Der kræves bopæl inden for EØS for mindst et af de ordinære medlemmer og en af 

suppleanterne i bestyrelsen og for den administrerende direktør. Registreringsmyndigheden 

kan tildele virksomhedsdispensationer. 

 

Foranstaltninger: 

FI: Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta (lov om retten til at udøve et erhverv) 

(122/1919), s. 1. 

Osuuskuntalaki (lov om kooperativer) 1488/2001. 

Osakeyhtiölaki (lov om virksomheder med begrænset ansvar) (624/2006).  

Laki luottolaitostoiminnasta (lov om kreditinstitutter) (121/2007). 
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I SE: Et udenlandsk selskab, som ikke har etableret en juridisk enhed i Sverige eller udøver 

sin virksomhed gennem en handelsagent, skal gennemføre sine kommercielle transaktioner 

gennem en filial, der er etableret i Sverige, med en uafhængig ledelse og separate regnskaber. 

Den administrerende direktør for filialen, eller den administrerende vicedirektør, hvis en 

sådan er udpeget, skal være bosiddende i EØS. En fysisk person, der ikke har bopæl i EØS, 

og som gennemfører kommercielle transaktioner i Sverige, skal udpege og registrere en 

repræsentant med bopæl i landet, som skal være ansvarlig for driften i Sverige. Der føres 

særskilt regnskab for transaktioner i Sverige. Den kompetente myndighed kan i de enkelte 

tilfælde indrømme undtagelser fra filial- og bopælskravene. Byggeprojekter af en varighed på 

mindre end et år, der gennemføres af et selskab med hjemsted eller en fysisk person med 

bopæl uden for EØS, er fritaget for kravene om etablering af en filial eller udpegelse af en 

repræsentant med bopæl i landet. 

 

Et svensk selskab med begrænset ansvar kan etableres af en fysisk person med bopæl i EØS, 

af en svensk juridisk person eller af en juridisk person, der er oprettet i overensstemmelse 

med lovgivningen i en EØS-medlemsstat, og som har vedtægtsmæssigt hjemsted, 

hovedkontor eller hovedforretningssted i EØS. Et interessentskab kan kun være en stifter, hvis 

alle ejerne med ubegrænset personlig hæftelse har bopæl i EØS. Stiftere uden for EØS kan 

anmode om tilladelse fra den kompetente myndighed. 
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For selskaber med begrænset ansvar og kooperative økonomiske sammenslutninger skal 

mindst 50 procent af bestyrelsesmedlemmerne, mindst 50 procent af suppleanterne til 

bestyrelsen, den administrerende direktør, den administrerende vicedirektør og mindst én af 

de personer, der er bemyndiget til at underskrive på virksomhedens vegne, hvis der er udpeget 

en sådan person, være bosiddende i EØS. Den kompetente myndighed kan indrømme 

undtagelser fra dette krav. Hvis ingen af virksomhedens/selskabets repræsentanter har bopæl i 

Sverige, skal bestyrelsen udpege og registrere en person, der har bopæl i Sverige, og som har 

fået tilladelse til at modtage forkyndelser på vegne af virksomheden/selskabet. 

 

Tilsvarende betingelser gælder for etablering af alle andre former for juridiske enheder. 

 

Foranstaltninger: 

SE: Lag om utländska filialer m.m (lov om udenlandske filialer) (1992:160). 

Aktiebolagslagen (selskabsloven) (2005:551). 

Lov om aktieselskaber (1987:667).  

Lov om europæiske økonomiske interessegrupper (1994:1927). 

 

I SK: En udenlandsk fysisk person, hvis navn skal registreres i handelsregisteret som en 

person, der er bemyndiget til at handle på vegne af den erhvervsdrivende, skal forelægge en 

opholdstilladelse for Slovakiet. 
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Foranstaltninger: 

SK: Lov 513/1991 om handelsloven (artikel 21).  

Lov nr. 404/2011 om udlændinges ophold (artikel 22 og 32). 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – national behandling, forbud mod præstationskrav: 

 

I BG: Etablerede virksomheder kan kun ansætte tredjelandsstatsborgere til stillinger, hvor der 

ikke er noget krav om bulgarsk nationalitet, forudsat at det samlede antal 

tredjelandsstatsborgere, som er blevet ansat af dem i de seneste tolv måneder, ikke overstiger 

10 procent af det gennemsnitlige antal af bulgarske statsborgere, statsborgere fra andre EU-

medlemsstater, statsborgere fra stater, der er parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske 

Samarbejdsområde, eller statsborgere fra Schweiz, der er ansat på kontrakt. 

Tredjelandsstatsborgere kan ikke ansættes i stillinger, der kræver bulgarsk nationalitet. 

Ansættelse af tredjelandsstatsborgere er underlagt en økonomisk behovsprøve. 

 

Foranstaltninger: 

BG: Lov om arbejdskraftmigration og -mobilitet (artikel 7). 
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Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang, National behandling: 

 

I PL: De aktiviteter, der udøves af et repræsentationskontor, må kun omfatte reklame og 

fremme af det udenlandske moderselskab, som kontoret repræsenterer. Hvad angår alle 

sektorer bortset fra juridiske tjenesteydelser, må ikke-EU-investorer kun foretage og udføre 

økonomisk aktivitet i form af et begrænset interessentskab, begrænsede 

aktieinteressentskaber, virksomhed med begrænset ansvar og aktieselskaber, mens nationale 

virksomheder både har adgang til at danne ikke-kommercielle interessentskaber (generelt 

interessentskab og interessentskab med ubegrænset ansvar). 

 

Foranstaltninger: 

PL: Lov af 2. juli 2004 om frihed til økonomisk aktivitet, artikel 13.3 og 95.1. 
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b) Erhvervelse af fast ejendom 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – national behandling: 

 

I AT (gælder det regionale forvaltningsniveau): Erhvervelse, køb og leje eller leasing af fast 

ejendom foretaget af fysiske personer eller virksomheder uden for EU kræver autorisation fra 

de kompetente regionale myndigheder (Länder). Autorisationen vil kun blive udstedt, hvis 

erhvervelsen sker i offentlig (især økonomisk, social og kulturel) interesse. 

 

Foranstaltninger: 

AT: Burgenländisches Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 25/2007. 

Kärntner Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 9/2004. 

NÖ- Grundverkehrsgesetz, LGBL. 6800. 

OÖ- Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 88/1994. 

Salzburger Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 9/2002. 

Steiermärkisches Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 134/1993. 

Tiroler Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 61/1996. 

Voralberger Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 42/2004.  

Wiener Ausländergrundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 11/1998. 
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Hvad angår liberalisering af investeringer – national behandling og grænseoverskridende 

handel med tjenesteydelser – markedsadgang: 

 

I CZ: Landbrugsjord og skov kan erhverves af udenlandske fysiske personer, der har fast 

bopæl i Den Tjekkiske Republik, og virksomheder, der er etableret i Den Tjekkiske Republik. 

 

Der gælder særlige regler for landbrugsjord og skovarealer, som er statens ejendom. Statslig 

landbrugsjord kan kun erhverves af tjekkiske statsborgere, kommuner og offentlige 

universiteter (med henblik på uddannelse og forskning). Juridiske personer (uanset form eller 

bopæl) kan kun erhverve landbrugsjord fra staten, hvis en bygning, som de allerede ejer, er 

beliggende på den, eller hvis disse arealer er nødvendige for anvendelsen af en sådan bygning. 

Kun kommuner og offentlige universiteter kan erhverve statsejede skove. 

 

Foranstaltninger: 

CZ: Lov nr. 95/1999, sml. (om betingelser i forbindelse med overdragelse af statsejet 

landbrugsjord og skove til andre enheder).  

Lov nr. 503/2012, sml. om kontoret for statsejet jord. 
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I DK: Fysiske personer, der ikke har bopæl i Danmark, og som ikke tidligere har haft bopæl i 

Danmark i et tidsrum af i alt fem år, kan i henhold til loven om erhvervelse kun erhverve 

adkomst til fast ejendom i Danmark med Justitsministeriets tilladelse. Det samme gælder 

juridiske personer, der ikke har hjemsted i Danmark. Fysiske personer kan erhverve fast 

ejendom, hvis denne skal tjene som helårsbolig for ansøgeren. Juridiske personer, der ikke har 

hjemsted i Danmark, kan generelt erhverve fast ejendom, hvor erhvervelsen er en 

forudsætning for, at køberen kan udøve virksomhed. 

 

Der kræves også tilladelse, hvis den faste ejendom skal tjene som fritidsbolig for ansøgeren. 

En sådan tilladelse gives kun, hvis ansøgeren efter en samlet og konkret vurdering anses for at 

have særligt stærke bånd til Danmark. 

 

Tilladelse i henhold til erhvervelsesloven gives kun til erhvervelse af en specifik fast 

ejendom. 

 

Mere specifikt er erhvervelse af landbrugsland for fysiske eller juridiske personer også 

reguleret i henhold til loven om landbrugsejendomme, som pålægger begrænsninger for alle 

personer, danskere eller udlændinge, når der erhverves landbrugsejendom. På tilsvarende vis 

skal enhver fysisk eller juridisk person, som ønsker at erhverve en landbrugsejendom, også 

opfylde kravene i denne lov. 
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Foranstaltninger: 

DK: Lov om erhvervelse af fast ejendom (lovbekendtgørelse nr. 265 af 31. marts 2014 om 

erhvervelse af fast ejendom). 

Erhvervelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 764 af 18. september 1995).  

Lov om landbrugsejendomme (Lovbekendtgørelse nr. 26 af 14. januar 2015). 

 

I HR: Udenlandske virksomheder har kun tilladelse til at erhverve fast ejendom til levering af 

tjenesteydelser, hvis de er etableret og stiftet i Kroatien som juridiske personer. Erhvervelse af 

fast ejendom, som er nødvendig for filialers levering af tjenesteydelser, kræver godkendelse 

fra justitsministeriet. Udlændinge kan ikke erhverve landbrugsjord. 

 

Foranstaltninger: 

HR: Lov om ejerskab og andre materielle rettigheder (statstidende 91/96, 68/98, 137/99, 

22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 og 153/09). 

Lov om landbrugsjord (statstidende 152/08, 25/09, 153/09, 21/10, 31/11 og 63/11), artikel 2. 

Lov om ejerskab og andre ejendomsrettigheder, artikel 354-358.b. 

Lov om landbrugsjord.  

Lov om almen administrativ procedure. 
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Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang, national behandling og 

grænseoverskridende handel med tjenesteydelser – markedsadgang, national behandling 

 

I CY: Cypriotiske statsborgere eller personer af cypriotisk oprindelse samt statsborgere i en 

EU-medlemsstat har tilladelse til at erhverve fast ejendom i Cypern uden begrænsninger. En 

udlænding kan ikke erhverve fast ejendom, bortset fra ved dødsfald, uden at have fået en 

tilladelse fra ministerrådet. Hvad angår udlændinge, hvor erhvervelsen af fast ejendom 

overskrider behovet for opførelse af et hus eller en erhvervsejendom, eller på anden vis 

overskrider to donam (2,676 kvadratmeter), skal enhver tilladelse, der udstedes af 

ministerrådet, være underlagt de betingelser, begrænsninger og kriterier, som er fastsat i 

forskriften fra ministerrådet og godkendt af repræsentanternes hus. En udlænding er en 

person, som ikke er statsborger i Cypern, inklusive en udenlandsk kontrolleret virksomhed. 

Betegnelsen omfatter ikke udlændinge af cypriotisk oprindelse eller ikke-cypriotiske 

ægtefæller til statsborgere i Cypern. 

 

Foranstaltninger: 

CY: Lov om erhvervelse af fast ejendom (udlændinge) (kapitel 109), som ændret ved lov 

nummer 52 af 1969, 55 af 1972, 50 af 1990, 54(I) af 2003 og 161(I) af 2011. 
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I EL: Med henblik på udenlandske fysiske eller juridiske personer kræves der en 

skønsmæssig tilladelse fra forsvarsministeriet for erhvervelse af fast ejendom i 

grænseområder enten direkte eller via kapitaldeltagelse i en virksomhed, som ikke er 

registreret af den græske fondsbørs, og som ejer fast ejendom i disse områder, eller enhver 

ændring af aktieindehaverne af en sådan virksomhed. 

 

Foranstaltninger: 

EL: Lov 1892/1990, som ændret ved lov 3978/2011, artikel 114, sammenholdt med, for så 

vidt angår anvendelsen, forsvarsministeriets afgørelse 110/3/330340/Σ.120/7-4-14. 

 

I HU: Erhvervelsen af fast ejendom fra ikke-hjemmehørendes side kræver autorisation fra den 

administrative myndighed, der er ansvarlig for ejendommens geografiske placering. 

 

Foranstaltninger: 

HU: Regeringsdekret nr. 251/2014 (X. 2.) om udenlandske statsborgeres erhvervelse af anden 

fast ejendom end land, der anvendes til landbrugs- eller skovbrugsformål.  

Lov LXXVIII af 1993 (stk. 1/A). 
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I MT: Statsborgere fra en ikke-EU-medlemsstat må ikke erhverve fast ejendom med henblik 

på erhvervsmæssige formål. Virksomheder med ikke-EU-selskabsdeltagelse på 25 procent 

(eller mere) skal opnå en autorisation fra den kompetente myndighed (finansministeren) for at 

købe fast ejendom med henblik på erhvervsmæssige eller forretningsmæssige formål. Den 

kompetente myndighed vil afgøre, om den foreslåede erhvervelse bidrager med en nettofordel 

for den maltesiske økonomi. 

 

Foranstaltninger: 

MT: Lov om fast ejendom (erhvervelse foretaget af borgere uden bopæl) (kap. 246).  

Protokol nr. 6 i EU-tiltrædelsesaftalen om erhvervelse af fritidsboliger i Malta. 

 

I PL: Udlændinge skal have tilladelse til erhvervelse af fast ejendom, direkte og indirekte. 

Der udstedes tilladelse ved administrativ afgørelse af ministeren med kompetence for interne 

anliggender i samråd med forsvarsministeren samt i tilfælde af erhvervelse af 

landbrugsejendom også i samråd med ministeren for landbrug og udvikling af landdistrikter. 

 

Foranstaltninger: 

PL: Lov af 24. marts 1920 om udlændinges erhvervelse af fast ejendom (statstidende fra 

2016, punkt 1061 som ændret). 
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Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang, national behandling, 

mestbegunstigelsesbehandling: 

 

I LV: Det er tilladt for japanske statsborgere at erhverve bygrunde via stiftede virksomheder, 

der er registrerede i Letland eller andre EU-medlemsstater: 

 

i) hvis over 50 procent af egenkapitalen ejes af statsborgere i EU-medlemsstater, den 

lettiske regering eller en kommune, enten separat eller i alt, 

 

ii) hvis over 50 procent af egenkapital er ejet af fysiske personer og virksomheder fra 

tredjelande, som Letland har indgået bilaterale aftaler med om fremme og gensidig 

beskyttelse af investeringer, der er blevet godkendt af det lettiske parlament før den 31. 

december 1996, 

 

iii) hvis over 50 procent af egenkapitalen er ejet af fysiske personer og virksomheder fra 

tredjelande, som Letland har indgået bilaterale aftaler med om fremme og gensidig 

beskyttelse af investeringer efter den 31. december 1996, hvis disse aftaler har fastsat 

rettigheder for lettiske fysiske personer og virksomheder om erhvervelse af grunde i det 

pågældende tredjeland, 
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iv) hvis over 50 procent af egenkapitalen ejes samlet af personer som omhandlet i nr. i)-iii), 

eller 

 

v) som er offentlige aktieselskaber, såfremt deres andele deraf er noteret på børsen. 

 

Hvis Japan tillader lettiske statsborgere og virksomheder at erhverve fast ejendom i 

byområder på dets territorium, vil Letland tillade japanske statsborgere og virksomheder at 

erhverve fast ejendom i byområder i Letland på samme vilkår som for lettiske statsborgere. 

 

Foranstaltninger: 

LV: Lov om grundreform i byerne i Republikken Letland, afdeling 20 og 21. 

 

I RO: Udenlandske statsborgere og statsløse personer samt juridiske personer (bortset fra 

statsborgere i en EU- eller EØS-medlemsstat) må erhverve ejendomsrettigheder over grunde 

på de betingelser, som er reguleret af internationale aftaler på baggrund af princippet om 

gensidig anerkendelse. Udenlandske statsborgere, statsløse personer og juridiske personer kan 

ikke erhverve ejendomsrettigheder over grunde på mere gunstige vilkår end dem, der gælder 

for en statsborger i en EU-medlemsstat og juridiske personer, der er etableret i henhold til 

lovgivningen i en EU-medlemsstat. 

 



 

 

…[Bilag 8-B]/da 33 

Foranstaltninger: 

RO: Lov 17/2014 om visse foranstaltninger til regulering af køb og salg af landbrugsjord 

uden for byområder og om ændring.  

Lov nr. 268/2001 om privatisering af virksomheder, der ejer jord i offentligt ejerskab, og 

privat forvaltning af statslig landbrugsjord og etablering af agenturet for statsejendomme, med 

senere ændringer. 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – national behandling, 

mestbegunstigelsesbehandling: 

 

I DE: Visse krav om gensidighed kan gælde ved erhvervelse af fast ejendom. 
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Foranstaltninger: 

DE: Lov om indførelse af borgerlig lovbog (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen 

Gesetzbuche, EGBGB). 

 

I ES: Udenlandsk investering i aktiviteter, der har direkte forbindelse til investering i fast 

ejendom til diplomatiske missioner fra stater, som ikke er medlemmer af EU, kræver en 

administrativ autorisation fra det spanske ministerråd, medmindre der er en gensidig 

liberaliseringsaftale i kraft. 

 

Foranstaltninger: 

ES: Kongeligt dekret 664/1999 af 23. april 1999 angående udenlandsk investering. 
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Forbehold nr. 2 – Liberale tjenesteydelser (alle erhverv undtagen sundhedsrelaterede 

erhverv) 

Sektor – delsektor: Liberale tjenesteydelser - juridiske tjenesteydelser; patentagent, 

agentvirksomhed vedrørende industriel ejendomsret, 

advokatvirksomhed i forbindelse med intellektuel 

ejendomsrettighed; regnskabsvæsens- og 

bogholderivirksomhed; revisionsvirksomhed, skatterådgivning, 

arkitekt- og byplanlægningstjenesteydelser, 

ingeniørtjenesteydelser og integrerede ingeniørtjenesteydelser 

Brancheklassifikation: CPC 861, 862, 863, 8671, 8672, 8673, 8674, del af 879 

Forbeholdstype: Markedsadgang 

National behandling 

Mestbegunstigelsesbehandling 

Øverste ledelse og bestyrelser 

Afdeling: Liberalisering af investeringer og grænseoverskridende handel 

med tjenesteydelser 

Forvaltningsniveau: EU/ Medlemsstat (medmindre andet er angivet) 
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Beskrivelse: 

 

a) Juridiske tjenesteydelser (del af CPC 861) 

 

Det skal præciseres, at krav om registrering hos advokatsamfundet i overensstemmelse med 

de indledende noter, særlig afsnit 9, kan omfatte et krav om, at vedkommende skal have 

opnået en juragrad i værtslandet eller tilsvarende eller deltaget i praktik under tilsyn af en 

advokat med licens, eller et krav om, at vedkommende skal have kontor eller postadresse i 

rettens jurisdiktion, når denne bliver medlem. I det omfang sådanne krav er 

ikkediskriminerende, er de ikke angivet. 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang, national behandling og 

grænseoverskridende handel med tjenesteydelser – markedsadgang, national behandling: 

 

I AT: Der er krav om EØS-statsborgerskab eller schweizisk statsborgerskab og bopæl 

(handelsmæssig tilstedeværelse) for at udøve advokatvirksomhed for så vidt angår national ret 

(EU-ret og medlemsstatsret), herunder møderet ved domstolene. Udøvelse af 

advokatvirksomhed for så vidt angår folkeretten og hjemlandets lovgivning er kun tilladt på 

tværs af grænserne. Kun advokater med EØS-nationalitet eller schweizisk nationalitet har 

tilladelse til at levere juridiske tjenesteydelser via en handelsmæssig tilstedeværelse. 

Kapitaldeltagelse og andele i driftsresultatet i ethvert advokatfirma fra udenlandske 

advokaters side (som skal være fuldt kvalificerede i deres hjemland) er tilladt op til 25 

procent; resten skal ejes af fuldt kvalificerede EØS-advokater eller schweiziske advokater, og 

kun sidstnævnte må udøve afgørende indflydelse på beslutningstagningen i advokatfirmaet. 
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Foranstaltninger: 

AT: Rechtsanwaltsordnung (advokatlov) - RAO, RGBl. Nr. 96/1868, artikel 1 og 21c. 

 

I BE: Der er bopælskrav for at opnå fuldgyldigt medlemskab af advokatsamfundet, hvilket er 

en forudsætning for udøvelse af advokatvirksomhed for så vidt angår belgisk ret, herunder 

møderet ved domstolene. Bopælskravet til en udenlandsk advokat for at opnå fuldgyldigt 

medlemskab af advokatsamfundet er på mindst seks år fra datoen for ansøgningen om 

registrering, tre år under særlige omstændigheder. Krav om at have et certifikat udstedt af den 

belgiske udenrigsminister, hvorunder national lovgivning eller international konvention 

tillader gensidighed (princip om gensidig anerkendelse). Repræsentation ved "Cour de 

Cassation" er underlagt en kvote. 

 

Foranstaltninger: 

BE: Belgisk retsplejelov (artikel 428-508); kongeligt dekret af 24. august 1970. 
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I BG (gælder ligeledes mestbegunstigelsesbehandling): Udøvelsen af advokatvirksomhed for 

så vidt angår national ret (EU-ret og medlemsstatsret), herunder møderet ved domstolene, er 

forbeholdt statsborgere i en EU-medlemsstat eller udenlandske statsborgere, som er 

uddannede advokater, og som har modtaget deres diplom, der giver ret til at praktisere i en 

EU-medlemsstat. Der gælder ikkediskriminerende krav til retlig form. Udenlandske advokater 

kan få tilladelse til at fungere som advokater efter afgørelse fra advokatsamfundets øverste råd 

og skal registreres i det samlede register over udenlandske advokater. Selskaber skal være 

registreret i Bulgarien som et advokatinteressentskab ("advokatsko sadrujie") eller et 

advokatfirma ("advokatsko drujestvo"). Navnet på advokatfirmaet må kun inkludere navnene 

på de registrerede interessenter. Udenlandske advokater skal ledsages af en bulgarsk advokat, 

når det drejer sig om møderet ved domstolene. Der er krav om fast bopæl for at udøve 

retsmægling. I Bulgarien kan den fulde nationale behandling, der gælder for etablering og 

drift af virksomheder og levering af tjenesteydelser, kun udvides til også at gælde 

virksomheder etableret i og statsborgere fra de lande, med hvem der er indgået eller vil blive 

indgået bilaterale aftaler om gensidig juridisk bistand. 

 

Foranstaltninger: 

BG: Advokatloven. Lov om mægling. Lov for notarer og notaraktivitet. 
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I CY: Der er krav om EØS-statsborgerskab eller schweizisk statsborgerskab og bopæl 

(handelsmæssig tilstedeværelse) for at kunne udøve advokatvirksomhed, herunder møderet 

ved domstolene. Kun advokater, som har opnået medlemskab af advokatsamfundet, må være 

partnere eller deltagere eller bestyrelsesmedlemmer i et advokatfirma i Cypern. Der gælder 

ikkediskriminerende krav til retlig form. 

 

Foranstaltninger: 

CY: Advokatloven (kapitel 2), som ændret ved lov nr. 42 af 1961, 20 af 1963, 46 af 1970, 40 

af 1975, 55 af 1978, 71 af 1981, 92 af 1983, 98 af 1984, 17 af 1985, 52 af 1985, 9 af 1989, 

175 af 1991, 212 af 1991, 9(I) af 1993, 56(I) af 1993, 83(I) af 1994, 76(I) af 1995, 103(I) af 

1996, 79(I) af 2000, 31(I) af 2001, 41(I) af 2002, 180(I) af 2002, 117(I) af 2003, 130(I) af 

2003, 199(I) af 2004, 264(I) af 2004, 21(I) af 2005, 65(I) af 2005, 124(I) af 2005, 158(I) af 

2005, 175(I) af 2006, 117(I) af 2007, 103(I) af 2008, 109(I) af 2008, 11(I) af 2009, 130(I) af 

2009, 4(I) af 2010, 65(I) af 2010, 14(I) af 2011, 144(I) af 2011, 116(I) af 2012 og 18(Ι) af 

2013. 

 

I CZ: Der gælder ikkediskriminerende krav til retlig form. Fuldgyldigt medlemskab af 

advokatsamfundet er en forudsætning for udøvelse af advokatvirksomhed for så vidt angår 

EU-ret og EU-medlemsstatens ret, herunder møderet ved domstolene. Der kræves EØS-

statsborgerskab eller schweizisk statsborgerskab og bopæl i Den Tjekkiske Republik for at 

kunne udøve advokatvirksomhed for så vidt angår national ret (EU-ret og medlemsstatsret), 

herunder møderet ved domstolene. 
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Foranstaltninger: 

CZ: Lov nr. 85/1996 saml., lov om advokatstanden. 

 

I DE: Kun advokater med kvalifikationer fra et EØS-land eller Schweiz kan opnå 

medlemskab af advokatsamfundet og har dermed ret til at udøve advokatvirksomhed for så 

vidt angår national ret. Der er krav om handelsmæssig tilstedeværelse for at opnå fuldgyldigt 

medlemskab af advokatsamfundet. Det kompetente advokatsamfund kan bevilge fritagelse. 

Udenlandske advokater (bortset fra advokater med kvalifikationer fra et EØS-land eller 

Schweiz) kan kun erhverve en minoritetsandel, hvis de ønsker at have deres handelsmæssige 

tilstedeværelse i form af et Anwalts-GmbH eller Anwalts-AG. Udenlandske advokater kan 

tilbyde juridiske tjenesteydelser inden for udenlandsk ret, hvis de kan dokumentere 

ekspertviden; registrering er påkrævet for at kunne udøve advokatvirksomhed i Tyskland. 

 

Foranstaltninger: 

DE: § 59e, § 59f, § 206 Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO; loven om forbundsadvokater). 

Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland (EuRAG).  

§ 10 Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG). 

 

I DK: For at kunne udøve advokatvirksomhed under titlen "advokat" skal visse krav være 

opfyldt. For så vidt angår advokatfirmaer gælder der ikkediskriminerende krav til retlig form. 

Endvidere skal 90 procent af aktierne i et dansk advokatfirma være ejet af advokater med 

beskikkelse til at virke i Danmark, advokater uddannet i en EU-medlemsstat og registreret i 

Danmark eller advokatfirmaer registreret i Danmark. 
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Foranstaltninger: 

DK: Lovbekendtgørelse nr. 1257 af 13. oktober 2016 om rettens pleje. 

 

I EE: Der kræves bopæl (handelsmæssig tilstedeværelse) for at udøve advokatvirksomhed for 

så vidt angår national ret (EU-ret og medlemsstatsret) og opnå møderet i forbindelse med 

straffesager for Højesteret. Der gælder ikkediskriminerende krav til retlig form. 

 

Foranstaltninger: 

EE: Advokatuuriseadus (lov om advokatstanden). 

Notariaadiseadus (lov om notarer). 

Kohtutäituri seadus (lov om fogeder), tsiviilkohtumenetluse seadustik (civilproceslov). 

Halduskohtumenetluse seadus (lov om forvaltningsretspleje). 

Kriminaalmenetluse seadustik (strafferetsplejelov).  

Väiäirteomenetluse seadustik (lov om retspleje vedrørende mindre alvorlige 

lovovertrædelser). 

 

I EL: Der er krav om EØS-statsborgerskab eller schweizisk statsborgerskab og bopæl 

(handelsmæssig tilstedeværelse) for at kunne udøve advokatvirksomhed for så vidt angår 

national ret (EU-ret og medlemsstatsret), herunder møderet ved domstolene. 
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Der gælder ikkediskriminerende krav til retlig form. 

 

Foranstaltninger: 

EL: Lov om nye advokater n. 4194/2013. 

 

I ES: Der er krav om EØS-statsborgerskab eller schweizisk statsborgerskab for at kunne 

udøve advokatvirksomhed for så vidt angår national ret (EU-ret og medlemsstatsret), herunder 

møderet ved domstolene. De kompetente myndigheder kan give dispensation hvad angår 

nationalitet. Der gælder ikkediskriminerende krav til retlig form. 

 

Foranstaltninger: 

ES: Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 658/2001, 

artikel 13.1ª. 

 

I FI: Der er krav om EØS-nationalitet eller schweizisk nationalitet og om medlemskab af 

advokatsamfundet for at kunne anvende den erhvervsmæssige titel "advokat" (på finsk 

"asianajaja" eller på svensk "advokat"). Juridiske tjenesteydelser, inklusive finsk national 

lovgivning, må også leveres af personer, der ikke er medlemmer af advokatsamfundet. 

 

Foranstaltninger: 

FI: Laki asianajajista (loven om advokater) (496/1958), s. 1 og 3.  

Oikeudenkäymiskaari (4/1734) (retsplejeloven). 
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I FR: Der er krav om bopæl eller etablering for at opnå fuldgyldigt medlemskab af 

advokatsamfundet, der er en forudsætning for udøvelse af advokatvirksomhed for så vidt 

angår fransk ret, herunder møderet ved domstolene. Der gælder ikkediskriminerende krav til 

retlig form. I et advokatfirma, der leverer tjenesteydelser for så vidt angår fransk ret eller EU-

ret, kan kapitalandele og stemmerettigheder være underlagt kvantitative begrænsninger 

relateret til partnernes erhvervsaktiviteter. Repræsentation ved "Cour de Cassation" og 

"Conseil d'Etat" er underlagt kvoter. 

 

Foranstaltninger: 

FR: Loi du 31 décembre 1971, article 56, Loi 90-1258 relative à l'exercice sous forme de 

société des professions libérales, Loi 90- 1259 du 31 décembre 1990, article 7. 

 

I HR: Der kræves EU-statsborgerskab for at kunne udøve advokatvirksomhed for så vidt 

angår national ret (EU-ret og medlemsstatsret), herunder møderet ved domstolene. 

Udenlandske advokater, der er medlemmer af advokatsamfundet i deres hjemland, kan i 

forbindelse med retslige procedurer, der involverer international ret, udøve 

partsrepræsentation ved voldgiftsretter eller ad hoc-retter. 

 

Foranstaltninger: 

HR: Lov om advokatstanden (statstidende 9/94, 51/01, 117/08, 75/09, 18/11). 
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I HU: Der er krav om EØS-statsborgerskab eller schweizisk statsborgerskab og om bopæl 

(handelsmæssig tilstedeværelse) for at kunne udøve advokatvirksomhed for så vidt angår 

national ret (EU-ret og medlemsstatsret), herunder møderet ved domstolene. 

 

Udenlandske advokater kan i partnerskab med en ungarsk advokat eller et advokatfirma yde 

juridisk rådgivning inden for hjemlandets lovgivning og international ret. Handelsmæssig 

tilstedeværelse skal være i form af et interessentskab med en ungarsk advokat (ügyvéd) eller 

et advokatkontor (ügyvédi iroda). 

 

Foranstaltninger: 

HU: LOV XI af 1998 om advokatvirksomhed. 

 

I IE: Der er bopælskrav (handelsmæssig tilstedeværelse) for at kunne udøve 

advokatvirksomhed for så vidt angår irsk ret, herunder møderet ved domstolene. Der gælder 

ikkediskriminerende krav til retlig form. 

 

Foranstaltninger: 

IE: Solicitors Acts 1954-2011. 
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I IT: Der er bopælskrav (handelsmæssig tilstedeværelse) for at kunne udøve 

advokatvirksomhed for så vidt angår national ret (EU-ret og medlemsstatsret), herunder 

møderet ved domstolene. Der gælder ikkediskriminerende krav til retlig form. 

 

Foranstaltninger: 

IT: Kongeligt dekret 1578/1933, artikel 17, lov om advokatstanden. 

 

I LT: (Gælder ligeledes mestbegunstigelsesbehandling) Der er krav om EØS-statsborgerskab 

eller schweizisk statsborgerskab og om bopæl (handelsmæssig tilstedeværelse) for at udøve 

advokatvirksomhed for så vidt angår national ret (EU-ret og medlemsstatsret), herunder 

møderet ved domstolene. 

 

Der gælder ikkediskriminerende krav til retlig form. Udenlandske advokater har kun møderet 

i henhold til bilaterale aftaler om gensidig juridisk bistand. 
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Fuldgyldigt medlemskab af advokatsamfundet er en forudsætning for udøvelse af 

advokatvirksomhed for så vidt angår EU-ret og EU-medlemsstatens ret, herunder møderet ved 

domstolene. Den handelsmæssige tilstedeværelse kan kræves at antage en af de juridiske 

former, som er tilladt i henhold til national lovgivning på et ikkediskriminerende grundlag, 

med henblik på udøvelse af advokatvirksomhed for så vidt angår national ret (EU-ret og 

medlemsstatsret). Visse juridiske former kan være forbeholdt udelukkende advokater, som er 

medlemmer af advokatsamfundet, ligeledes på et ikkediskriminerende grundlag. Kun 

statsborgere i en EØS-medlemsstat eller Schweiz kan opnå medlemskab af advokatsamfundet 

og har dermed ret til at yde advokatvirksomhed i tilknytning til indenlandsk ret. Udenlandske 

advokater har kun møderet i henhold til bilaterale aftaler om juridisk bistand. 

 

Foranstaltninger: 

LT: Lov om advokatsamfundet i Litauen af 18. marts 2004 nr. IX-2066, senest ændret den 17. 

november 2011 nr. XI-1688. 

 

I LU: Der er krav om EØS-statsborgerskab eller schweizisk statsborgerskab og om bopæl 

(handelsmæssig tilstedeværelse) for at udøve advokatvirksomhed for så vidt angår 

luxembourgsk ret, herunder møderet ved domstolene. 

 

Rådet for ordningen kan på baggrund af princippet om gensidig anerkendelse vælge at fravige 

kravet om statsborgerskab med henblik på en udenlandsk statsborger. Der gælder 

ikkediskriminerende krav til retlig form. 
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Foranstaltninger: 

LU: Loi du 16 décembre 2011 modifiant la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. 

 

I LV (gælder ligeledes mestbegunstigelsesbehandling): Der er krav om EØS-statsborgerskab 

eller schweizisk statsborgerskab for at kunne udøve advokatvirksomhed for så vidt angår 

lettisk strafferet, herunder møderet ved domstolene. Udenlandske advokater har kun møderet i 

henhold til bilaterale aftaler om gensidig juridisk bistand. 

 

Der findes særlige krav for advokater fra Den Europæiske Union samt udenlandske advokater. 

For eksempel tillades deltagelse i retsmøder i kriminalsager kun i samarbejde med en advokat 

fra det lettiske samfund for statsautoriserede advokater. Der gælder ikkediskriminerende krav 

til retlig form. 

 

Foranstaltninger: 

LV: Strafferetslov, afsnit 79. Lov om advokatstanden i Republikken Letland, afsnit 4. 

 

I MT: Der er krav om EØS-statsborgerskab eller schweizisk statsborgerskab og om bopæl 

(handelsmæssig tilstedeværelse) for at udøve advokatvirksomhed for så vidt angår maltesisk 

ret, herunder møderet ved domstolene. 

 

Der gælder ikkediskriminerende krav til retlig form. 
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Foranstaltninger: 

MT: Loven om organisation og civil retspleje (kap. 12). 

 

I NL: Kun advokater med lokal licens, som er optaget i det hollandske register, må bruge 

titlen "advocate". I stedet for at anvende den komplette term "advocate" er (ikke-registrerede) 

udenlandske advokater forpligtet til at oplyse hjemlandet for deres faglige organisation med 

henblik på deres aktiviteter i Nederlandene. 

 

Der gælder ikkediskriminerende krav til retlig form. 

 

Foranstaltninger: 

NL: Advocatenwet (advokatlov). 

 

I PL: Udenlandske advokater må kun etablere sig i form af et registreret interessentskab, et 

begrænset interessentskab eller et kommanditaktieselskab. 

 

Foranstaltninger: 

PL: Lov af 5. juli 2002 om udenlandske advokaters ydelse af juridisk bistand i Republikken 

Polen, artikel 19. 
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I PT (gælder ligeledes mestbegunstigelsesbehandling): Der er bopælskrav (handelsmæssig 

tilstedeværelse) for at virke under portugisisk national lovgivning. Fuldgyldigt medlemskab af 

advokatsamfundet er en forudsætning for møderet ved domstolene. Udlændinge, der har et 

eksamensbevis fra et juridisk fakultet i Portugal, kan lade sig registrere i det portugisiske 

advokatsamfund (Ordem dos Advogados) på samme betingelser som portugisiske 

statsborgere, hvis deres respektive land indrømmer portugisiske statsborgere gensidighed. 

 

Andre udlændinge, der har taget en juridisk eksamen, som er anerkendt af et juridisk fakultet i 

Portugal, kan lade sig registrere som medlem af advokatsamfundet, forudsat at de har fået den 

nødvendige oplæring og bestået den afsluttende vurderings- og adgangseksamen. Den 

handelsmæssige tilstedeværelse kan kræves at antage en af de juridiske former, som er tilladt i 

henhold til national lovgivning på et ikkediskriminerende grundlag, med henblik på udøvelse 

af advokatvirksomhed. Kun advokatfirmaer, hvis andele ejes udelukkende af advokater, der er 

medlemmer af det portugisiske advokatsamfund, kan virke i Portugal. 

 

Foranstaltninger: 

PT: Lov 15/2005, artikel 203, 194. 

Den portugisiske advokatvedtægt (Estatuto da Ordem dos Advogados) og lovdekret 

229/2004, artikel 5, 7-9. 

Lovdekret 88/2003, artikel 77 og 102. 

Den portugisiske notarvedtægt (Estatuto da Câmara dos Solicitadores), som ændret ved lov 

49/2004, ved lov 14/2006 og ved lovdekret nr.º 226/2008. 
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Lov 78/2001, artikel 31, 4. 

Forskrift for mægling i familie- og arbejdssager (bekendtgørelse 282/2010). 

Lov 21/2007 om mægling i kriminalsager, artikel 12. 

Lov 32/2004 (som ændret ved lovdekret 282/2007 og lov 34/2009) om kuratorer, artikel 3 og 

5.  

Bl.a. lovdekret 54/2004, artikel 1 (Regime jurídico das sociedades de administradores de 

insolvência). 

 

I RO: Der gælder ikkediskriminerende krav til retlig form. En udenlandsk advokat må ikke 

foretage mundtlige eller skriftlige afgørelser ved domstolene eller andre retlige organer, 

bortset fra international voldgift. 

 

Foranstaltninger: 

RO: Advokatloven. 

Lov om mægling.  

Lov for notarer og notaraktivitet. 

 

I SE: For at opnå medlemskab af advokatsamfundet og bruge titlen "advokat" er der krav om 

bopæl i EØS eller Schweiz. 
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Det svenske advokatsamfund kan udstede dispensationer. Det er ikke nødvendigt at være 

medlem af advokatsamfundet for at udøve advokatvirksomhed inden for rammerne af svensk 

ret. Et medlem af det svenske advokatsamfund må ikke ansættes af andre end et medlem af 

advokatsamfundet eller en virksomhed, der udøver forretningen for et medlem af 

advokatsamfundet. Dog kan et medlem af advokatsamfundet ansættes af et udenlandsk firma, 

der udøver advokatvirksomhed, forudsat at den pågældende virksomhed er hjemmehørende i 

et land i EU, EØS eller i Schweiz. Efter dispensation fra det svenske advokatsamfund kan et 

medlem af det svenske advokatsamfund også ansættes af et ikke-EU-advokatfirma. 

Medlemmer af advokatsamfundet, der udøver deres virksomhed i form af et selskab eller 

interessentskab, må ikke have andre formål eller udføre anden forretning end udøvelse af 

advokatvirksomhed. Samarbejde med andre advokatselskaber er tilladt, dog kræver 

samarbejde med udenlandske virksomheder en tilladelse fra bestyrelsen i det svenske 

advokatsamfund. 

 

Kun et medlem af advokatsamfundet må direkte eller indirekte, eller via et selskab, virke som 

advokat, eje andele i virksomheden eller være partner. Kun et medlem må være medlem af 

eller en suppleant for bestyrelsen eller stedfortrædende administrerende direktør eller en 

autoriseret signatar eller sekretær for virksomheden eller interessentskabet. 

 

Foranstaltninger: 

SE: Rättegångsbalken (svensk lov om retspleje) (1942:740).  

Adfærdskodeks for det svenske advokatsamfund vedtaget 29. august 2008. 
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I SI: Møderet ved domstolene for en kunde, mod betaling, er betinget af en handelsmæssig 

tilstedeværelse i Slovenien. En udenlandsk advokat, der har ret til at udøve 

advokatvirksomhed i udlandet, må levere juridiske tjenesteydelser eller udøve 

advokatvirksomhed på de betingelser, der er fastsat i artikel 34a i loven om advokatbistand, 

når betingelsen om faktisk gensidighed er opfyldt. Justitsministeriet kontrollerer, om 

betingelsen om gensidighed er overholdt. Handelsmæssig tilstedeværelse for advokater 

udpeget af det slovenske advokatsamfund er begrænset til enkeltmandsvirksomheder, 

advokatfirmaer med begrænset ansvar (interessentskab) eller til et advokatfirma med 

ubegrænset ansvar (interessentskab). Et advokatfirmas aktiviteter skal begrænses til udøvelse 

af advokatvirksomhed. Kun advokater har ret til at være partnere i et advokatfirma. 

 

Foranstaltninger: 

SI: Zakon o odvetništvu (Neuradno prečiščeno besedilo-ZOdv-NPB2 Državnega Zbora RS z 

dne 21.5.2009 (advokatlov) uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af det slovenske parlament 

fra 21.5.2009). 

 

I SK: Der er krav om EØS-statsborgerskab eller schweizisk statsborgerskab og om bopæl 

(handelsmæssig tilstedeværelse) for at udøve advokatvirksomhed for så vidt angår slovakisk 

ret, herunder møderet ved domstolene. 

 

Der gælder ikkediskriminerende krav til retlig form. 
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Foranstaltninger: 

SK: Lov 586/2003 om advokatstanden, artikel 2 og 12. 

 

I UK: Det relevante faglige eller regulerende organ kan kræve bopæl (handelsmæssig 

tilstedeværelse) for at yde bestemte juridiske tjenesteydelser inden for national lovgivning i 

Det Forenede Kongerige. Der gælder ikkediskriminerende krav til retlig form. 

 

Foranstaltninger: 

UK: England og Wales: Solicitors Act 1974, Administration of Justice Act 1985 og Legal 

Services Act 2007. Skotland: Solicitors (Scotland) Act 1980 og Legal Services (Scotland) Act 

2010. Nordirland: Solicitors (Northern Ireland) Order 1976. Derudover omfatter de gældende 

foranstaltninger i hver jurisdiktion alle krav, der er fastlagt af faglige og regulerende organer. 
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b) Patentagenter, agentvirksomhed vedrørende industriel ejendomsret, 

advokatvirksomhed i forbindelse med intellektuel ejendomsrettighed (del af CPC 879, 

861, 8613) 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang, national behandling og 

grænseoverskridende handel med tjenesteydelser – markedsadgang, national behandling: 

 

I BG, CY, EE og LT: Der er krav om EØS-statsborgerskab eller schweizisk statsborgerskab 

for at kunne udøve patentagentvirksomhed. 

 

I DE: Kun patentadvokater med kvalifikationer fra Tyskland kan opnå medlemskab af 

advokatsamfundet og har dermed ret til at udøve patentagentvirksomhed inden for national 

lovgivning i Tyskland. Udenlandske patentadvokater kan tilbyde juridiske tjenesteydelser 

inden for udenlandsk ret, hvis de kan dokumentere ekspertviden; registrering er påkrævet for 

at kunne udøve advokatvirksomhed i Tyskland. Udenlandske patentadvokater (bortset fra 

patentadvokater med kvalifikationer fra et EØS-land eller Schweiz) må ikke etablere et firma 

sammen med nationale patentadvokater. 

 

Udenlandske patentadvokater (bortset fra patentadvokater fra et EØS-land eller Schweiz) må 

kun have deres handelsmæssige tilstedeværelse i form af en minoritetsandel i et 

Patentanwalts-GmbH eller Patentanwalt-AG. 
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I EE, FI og HU: Der kræves EØS-statsborgerskab for at udøve patentagentvirksomhed, i EE 

krav om fast bopæl. 

 

I ES og PT: Der er krav om EØS-statsborgerskab for at kunne udøve agentvirksomhed 

vedrørende industriel ejendomsret. 

 

I IE: Der er krav om EØS-statsborgerskab, handelsmæssig tilstedeværelse i EØS og de 

nødvendige uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer for at kunne udøve 

advokatvirksomhed i forbindelse med patenter og intellektuelle ejendomsrettigheder. Den 

juridiske form kræver, at mindst en af direktørerne, partnerne, lederne eller de ansatte i en 

virksomhed er registreret som advokat inden for patentret eller intellektuel ejendomsret i 

Irland. Der er krav om EØS-nationalitet og handelsmæssig tilstedeværelse i EØS, 

hovedforretningssted i en EØS-medlemsstat og beskikkelse i henhold til national ret i en 

EØS-medlemsstat for at kunne udøve virksomhed på tværs af grænserne. 

 

I SI: En indehaver af eller ansøger om registrerede rettigheder (patenter, varemærker og 

designbeskyttelse), som ikke er bosiddende i Slovenien, skal have en patentagent eller en 

varemærke- og designagent, der er registreret i Slovenien, til hovedformålet for 

tjenesteydelser, underretning osv. 

 

Foranstaltninger: 

BG: Artikel 4 i bekendtgørelsen om repræsentanter vedrørende intellektuel ejendomsret. 
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CY: Advokatloven (kapitel 2), som ændret ved lov nr. 42 af 1961, 20 af 1963, 46 af 1970, 40 

af 1975, 55 af 1978, 71 af 1981, 92 af 1983, 98 af 1984, 17 af 1985, 52 af 1985, 9 af 1989, 

175 af 1991, 212 af 1991, 9(I) af 1993, 56(I) af 1993, 83(I) af 1994, 76(I) af 1995, 103(I) af 

1996, 79(I) af 2000, 31(I) af 2001, 41(I) af 2002, 180(I) af 2002, 117(I) af 2003, 130(I) af 

2003, 199(I) af 2004, 264(I) af 2004, 21(I) af 2005, 65(I) af 2005, 124(I) af 2005, 158(I) af 

2005, 175(I) af 2006, 117(I) af 2007, 103(I) af 2008, 109(I) af 2008, 11(I) af 2009, 130(I) af 

2009, 4(I) af 2010, 65(I) af 2010, 14(I) af 2011, 144(I) af 2011, 116(I) af 2012 og 18(Ι) af 

2013. 

 

DE: § 52e, § 52 f, § 154a und § 154 b Patentanwaltsordnung (PAO). 

 

EE: Patendivoliniku seadus (lov om patentagenter) § 2, § 14. 

 

ES: Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de utilidad, artikel 

155-157. 

 

FI: Tavaramerkkilaki (lov om varemærker) (7/1964). 

Lov om autoriserede advokater inden for industriel ejendomsret (22/2014).  

Laki kasvinjalostajanoikeudesta (lov om planteavleres rettigheder) 1279/2009. 

Mallioikeuslaki (lov om registrerede design) 221/1971. 

 

HU: Lov XXXII af 1995 om patentadvokater. 
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IE: Afsnit 85 og 86 i Trade Marks Act 1996, som ændret. 

Regel 51 i Trade Marks Rules 1996, som ændret. 

Afsnit 106 og 107 i Patent Act 1992, som ændret.  

Register of Patent Agent Rules S.I. 580 af 2015. 

 

LT: Lov om varemærker af 10. oktober 2000, nr. VIII-1981. 

Lov om design af 7. november 2002, nr. IX-1181. 

Patentlov af 18. januar 1994, nr. I-372. 

Lov om juridisk beskyttelse af halvlederprodukters topografi af 16. juni 1998.  

Forskrift for patentadvokater, godkendt efter bekendtgørelse fra Republikken Litauens 

regering den 20. maj 1992, nr. 362 (senest ændret den 8. november 2004 nr. 1410). 

 

PT: Lovdekret 15/95, som ændret ved lov 17/2010, ved Portaria 1200/2010, artikel 5, og ved 

Portaria 239/2013.  

Lov 9/2009. 

 

SI: Zakon o industrijski lastnini (lov om industriel ejendomsret), Uradni list RS, št. 51/06 – 

uradno prečiščeno besedilo in 100/13 (Republikken Sloveniens officielle tidende, nr. 51/06 – 

officiel konsolideret tekst og 100/13). 
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c) Regnskabsvæsens- og bogholderitjenesteydelser (CPC 8621, undtagen 

revisionstjenesteydelser, 86213, 86219, 86220) 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang, national behandling og 

grænseoverskridende handel med tjenesteydelser – markedsadgang, national behandling: 

 

I AT: Kapitalinteresser og stemmerettigheder for udenlandske revisionsfirmaer og 

bogholdere, der er kvalificerede i henhold til lovgivningen i deres hjemland, må ikke 

overskride 25 procent i et østrigsk selskab. Tjenesteyderen skal have et kontor eller 

arbejdssæde inden for EØS (CPC 862). 

 

I FR: Udøvelse af regnskabsvæsens- og bogholderivirksomhed udført af en udenlandsk 

tjenesteyder kræver en afgørelse fra ministeren for økonomi, finans og erhverv i samråd med 

udenrigsministeren. Kun ydelse via SEL (anonyme, à responsabilité limitée ou en 

commandite par actions), AGC (Association de gestion et comptabilité) eller SCP (Société 

civile professionnelle) (CPC 86213, 86219, 86220). 

 

I IT: Der kræves bopæl eller forretningssted for at blive registreret i erhvervsregistreret, 

hvilket er nødvendigt for at kunne yde regnskabsvirksomhed og bogføring (CPC 86213, 

86219, 86220). 
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Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang og grænseoverskridende handel 

med tjenesteydelser – markedsadgang: 

 

I CY: Adgang er begrænset til fysiske personer. Tilladelse er nødvendig og underlagt en 

økonomisk behovsprøve. Hovedkriterier: beskæftigelsessituationen i delsektoren. 

Erhvervssammenslutninger (interessentskaber) mellem fysiske personer er tilladt. 

 

Hvad angår grænseoverskridende handel med tjenesteydelser – markedsadgang: 

 

I SI: Etablering i Den Europæiske Union er påkrævet for at levere regnskabsvæsens- og 

bogholderitjenesteydelser (CPC 86213, 86219, 86220). 

 

Foranstaltninger: 

AT: Wirtschaftstreuhandberufsgesetz (lov om statsautoriserede revisorer og 

revisionserhvervet, BGBl. I Nr. 58/1999), § 12, § 65, § 67, § 68 (1) 4.  

Bilanzbuchhaltungsgesetz (BibuG), BGBL. I Nr. 191/2013, §§ 7, 11, 28. 

 

CY: Lov 42(I)/2009. 

 

FR: Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945, articles 3, 7, 7 ter, 7 quinquies, 27 et 42 bis. 
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IT: Lovdekret 139/2005.  

Lov 248/2006. 

 

SI: Revisionslov (ZRev-2), statstidende RS nr. 65/2008. 

Lov om selskaber (ZGD-1), statstidende RS nr. 42/2006.  

Lov om tjenesteydelser i det indre marked, statstidende RS nr. 21/10. 

 

d) Revisionstjenesteydelser (CPC – 86211, 86212 undtagen regnskabsvæsen og 

bogholderivirksomhed) 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – national behandling og grænseoverskridende 

handel med tjenesteydelser – national behandling: 

 

I EU: De kompetente myndigheder i en EU-medlemsstat kan anerkende en 

kvalifikationsækvivalens for en revisor, som er statsborger i Japan eller i et tredjeland, med 

henblik på at godkende denne til at fungere som statsautoriseret revisor i EU under 

forudsætning af gensidighed (CPC 8621). 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang: 

 

I BG: Der kan gælde ikkediskriminerende krav til retlig form. 
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Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang, national behandling, øverste 

ledelse og bestyrelser og grænseoverskridende handel med tjenesteydelser – markedsadgang, 

national behandling: 

 

I SK: Kun et selskab, hvor mindst 60 procent af kapitalinteresserne eller stemmerettighederne 

er forbeholdt slovakiske statsborgere eller statsborgere i en EU-medlemsstat, kan blive 

autoriseret til at udføre revisioner i Den Slovakiske Republik. 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang, national behandling og 

grænseoverskridende handel med tjenesteydelser – markedsadgang, national behandling: 

 

I AT: Kapitalinteresser og stemmerettigheder for udenlandske revisorer, der er kvalificerede i 

henhold til lovgivningen i deres hjemland, må ikke overskride 25 procent i et østrigsk selskab. 

Tjenesteyderen skal have et kontor eller arbejdssæde inden for EØS. 
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I DE: Revisionsfirmaer ("Wirtschaftsprüfungsgesellschaften") må kun antage juridiske 

former, som er tilladt inden for EU eller EØS. Almindelige interessentskaber og begrænsede 

erhvervsinteressentskaber kan anerkendes som "Wirtschaftsprüfungsgesellschaften", hvis de 

er opført som handelsinteressentskaber i handelsregisteret på baggrund af deres betroede 

aktiviteter, artikel 27 i WPO. Dog må revisorer fra tredjelande, der er registreret i henhold til 

artikel 134 i WPO, udføre lovpligtig revision af årlige selvangivelser eller levere 

konsoliderede årsregnskaber for en virksomhed med hovedsæde uden for EU, hvis 

værdipapirer udbydes på et reguleret marked. 

 

I DK: Kun revisorer, der er godkendt i Danmark, må udøve lovpligtig revisionsvirksomhed. 

Godkendelse forudsætter bopæl i en EU-medlemsstat eller en EØS-medlemsstat. I godkendte 

revisionsfirmaer må stemmerettighederne for revisorer og revisionsfirmaer, som ikke er 

godkendt i overensstemmelse med gennemførelsesforordningen til Rådets ottende direktiv 

84/253/EØF af 10. april 1984 på grundlag af traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om 

lovpligtig revision, ikke overstige 10 % af stemmerettighederne. 

 

I FI: Der er krav om at have bopæl i EØS for mindst en af revisorerne i en finsk virksomhed 

med begrænset ansvar og for virksomheder, som har forpligtelse til at foretage revision. En 

revisor skal have en lokal licens eller være et revisionsfirma med lokal licens. 

 

I FR: For lovpligtige revisioner: ydelse via enhver virksomhedsform bortset fra SNC (Société 

en nom collectif) og SCS (Société en commandite simple). 
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I HR: Revisionstjenesteydelser må kun leveres af juridiske personer, som er etableret i 

Kroatien, eller af fysiske personer, der har bopæl i Kroatien. 

 

I SE: Kun revisorer, der er godkendt i Sverige, og og revisionsfirmaer, der er registreret i 

Sverige, må udføre lovpligtig revisorvirksomhed. Der er krav om bopæl i en EØS-

medlemsstat eller Schweiz. Titlerne "godkendt revisor" og "autoriseret revisor" må kun 

anvendes af revisorer, der er godkendt eller autoriseret i Sverige. Revisorer for kooperative 

økonomiske sammenslutninger og visse andre virksomheder, der ikke er certificerede eller 

godkendte revisorer, skal have bopæl i EØS, medmindre staten eller en offentlig myndighed, 

der er udpeget af staten, i særlige tilfælde tillader noget andet. 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – national behandling og grænseoverskridende 

handel med tjenesteydelser – national behandling: 

 

I ES: Lovpligtige revisorer er underlagt krav om statsborgerskab i en EU-medlemsstat. Dette 

forbehold gælder ikke for revision af ikke-EU-virksomheder, som er noteret på et spansk 

reguleret marked. 
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Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang og grænseoverskridende handel 

med tjenesteydelser – markedsadgang: 

 

I CY: Adgang er begrænset til fysiske personer. Tilladelse er nødvendig og underlagt en 

økonomisk behovsprøve. Hovedkriterier: beskæftigelsessituationen i delsektoren. 

Erhvervssammenslutninger (interessentskaber) mellem fysiske personer er tilladt. 

 

I PL: Etablering i Den Europæiske Union er påkrævet for at levere revisionstjenesteydelser. 

Der gælder krav til retlig form. 

 

Hvad angår grænseoverskridende handel med tjenesteydelser – markedsadgang, national 

behandling: 

 

I BE: Der kræves etablering i Belgien, hvor den erhvervsmæssige aktivitet finder sted, og 

hvor akter, dokumenter og korrespondance med relation til denne opbevares, og mindst én 

leder eller direktør skal være godkendt som revisor. 

 

I SI: Der kræves handelsmæssig tilstedeværelse. En tredjelandsrevisionsenhed kan besidde 

kapitalandele eller danne partnerskab i slovenske revisionsfirmaer, forudsat at slovenske 

revisionsfirmaer i henhold til lovgivningen i det land, hvor tredjelandsrevisionsenheden er 

etableret, kan besidde kapitalandele eller danne partnerskab i en revisionsenhed i dette land. 

Mindst ét medlem af bestyrelsen i et revisionsfirma, der er etableret i Slovenien, skal have fast 

bopæl i Slovenien. 
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Hvad angår grænseoverskridende handel med tjenesteydelser – markedsadgang: 

 

I IT: Der er bopælskrav for levering af revisionstjenesteydelser ved fysiske personer. 

 

I LT: Levering af revisionstjenesteydelser kræver etablering i EØS. 

 

Foranstaltninger: 

EU: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om lovpligtig 

revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber.  

Direktiv 2006/43/EF om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber. 

 

AT: Wirtschaftstreuhandberufsgesetz (lov om statsautoriserede revisorer og 

revisionserhvervet, BGBl. I Nr. 58/1999), § 12, § 65, § 67, § 68 (1) 4. 

 

BE: Lov af 22. juli 1953 om oprettelse af et institut af revisorer af firmaer og organisering af 

den offentlige overvågning af erhvervet som revisor af firmaer, koordineret den 30. april 

2007. 

 

BG: Lov om uafhængig finansiel revision. 

 

CY: Lov af 2009 om revisorer og obligatorisk revision af årsregnskaber og konsoliderede 

regnskaber (lov 42(I)/2009), som ændret ved lov nummer 163(I) af 2013. 
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DE: Handelsgesetzbuch, HGB (handelsloven). Wirtschaftsprüferordnung, WPO (lov om 

statsautoriserede revisorer). 

 

DK: Revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008. 

 

ES: Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas (ny revisorlovgivning: lov 22/2015 

om revisionstjenesteydelser). 

 

FI: Tilintarkastuslaki (revisionslov) (459/2007), Sektorspecifikke love kræver brug af 

revisorer med lokal licens. 

 

FR: Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945, articles 3, 7, 7 ter, 7 quinquies, 27 et 42 bis. 

 

HR: Revisionslov (statstidende 146/05, 139/08, 144/12), artikel 3. 

 

IT: Lovdekret 58/1998, artikel 155, 158 og 161. 

Dekret udstedt af republikkens præsident 99/1998.  

Lovdekret 39/2010, artikel 2. 
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LT: Lov om revision af 15. juni 1999 nr. VIII-1227 (ny version af 3. juli 2008 nr. X-1676). 

 

PL: Lov af 11. maj 2017 om autoriserede revisorer, revisionsfirmaer og offentligt tilsyn, 

statstidende af 2017, punkt 1089. 

 

SE: Revisorslagen (revisorloven) (2001:883). 

Revisionslag (revisionsloven) (1999:1079). 

Aktiebolagslagen (aktieselskabsloven) (2005:551). 

Lag om ekonomiska föreningar (lov om økonomiske sammenslutninger) (1987:667).  

Andre, der regulerer kravene for at gøre brug af godkendte revisorer. 

 

SI: Revisionslov (ZRev-2), statstidende RS nr. 65/2008.  

Lov om selskaber (ZGD-1), statstidende RS nr. 42/2006. 

 

SK: Lov nr. 423/2015 om lovpligtig revision. 
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e) Skatterådgivning (CPC 863, omfatter ikke juridisk rådgivning og juridisk 

repræsentation i skattesager, som hører under juridiske tjenesteydelser) 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang, national behandling og 

grænseoverskridende handel med tjenesteydelser – markedsadgang, national behandling: 

 

I AT: Kapitalinteresser og stemmerettigheder for udenlandske skatterådgivere, der er 

kvalificerede i henhold til lovgivningen i deres hjemland, må ikke overskride 25 procent i et 

østrigsk selskab. Tjenesteyderen skal have et kontor eller arbejdssæde inden for EØS. 

 

I BG: Der kræves statsborgerskab i en EU-medlemsstat for skatterådgivere. 

 

I CY: Adgang er begrænset til fysiske personer. Tilladelse er nødvendig og underlagt en 

økonomisk behovsprøve. Hovedkriterier: beskæftigelsessituationen i delsektoren. 

Erhvervssammenslutninger (interessentskaber) mellem fysiske personer er tilladt. 

 

I FR: Levering af ydelser kun via et SEL (anonyme, à responsabilité limitée ou en 

commandite par actions) eller SCP (Société civile professionnelle). 

 

I IT: Bopælskrav. 
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Hvad angår liberalisering af investeringer – national behandling og grænseoverskridende 

handel med tjenesteydelser – national behandling: 

 

I HU: Der kræves EØS-statsborgerskab for at yde skatterådgivning, såfremt skatterådgiveren 

er en fysisk person, der opholder sig på Ungarns territorium. 

 

Foranstaltninger: 

AT: Wirtschaftstreuhandberufsgesetz (lov om statsautoriserede revisorer og 

revisionserhvervet, BGBl. I Nr. 58/1999), § 12, § 65, § 67, § 68 (1) 4. 

 

BG: Regnskabslov. 

Lov om uafhængig finansiel revision. 

Lov om indkomstskat for fysiske personer.  

Lov om selskabsskat. 

 

CY: Lov 42(I)/2009. 

 

FR: Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945, articles 3, 7, 7 ter, 7 quinquies, 27 et 42 bis. 
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HU: Lov XCII af 2003 om skatteregler.  

Dekret fra finansministeriet nr. 26/2008 om autorisation og registrering af 

skatterådgivningsvirksomhed. 

 

IT: Lovdekret 139/2005.  

Lov 248/2006. 

 

f) Arkitekt- og byplanlægningstjenesteydelser, ingeniørtjenesteydelser og integrerede 

ingeniørtjenesteydelser (CPC 8671, 8672, 8673, 8674) 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang: 

 

I FR: En arkitekt må kun etablere sig i Frankrig med henblik på arkitekttjenesteydelser via en 

af de følgende juridiske former (på et ikkediskriminerende grundlag): SA et SARL (sociétés 

anonymes, à responsabilité limitée), EURL (Entreprise unipersonnelle à responsabilité 

limitée), SCP (en commandite par actions), SCOP (Société coopérative et participative), 

SELARL (société d'exercice libéral à responsabilité limitée), SELAFA (société d'exercice 

libéral à forme anonyme), SELAS (société d'exercice libéral) eller SAS (Société par actions 

simplifiée) eller som enkeltperson eller som partner i et arkitektfirma (CPC 8671). 
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Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang, national behandling og 

grænseoverskridende handel med tjenesteydelser – markedsadgang, national behandling: 

 

I BG: For arkitektur- og ingeniørprojekter af national eller regional betydning skal 

udenlandske investorer levere tjenesteydelser i interessentskab med eller som underkontrahent 

til lokale investorer (CPC 8671, 8672, 8673). Udenlandske specialister skal have mindst to års 

erfaring inden for anlægsarbejder. Der kræves EØS-statsborgerskab for at kunne udøve 

byplanlægnings- og landskabsarkitekturvirksomhed (CPC 8674). 

 

I CY: Der er statsborgerskabs- og bopælskrav for at kunne levere arkitekt- og 

byplanlægningstjenesteydelser, ingeniørtjenesteydelser og integrerede ingeniørtjenesteydelser 

(CPC 8671, 8672, 8673, 8674). 

 

I HU: Der kræves EØS-statsborgerskab for at levere følgende tjenesteydelser, såfremt de 

leveres af en fysisk person, der opholder sig på Ungarns territorium: arkitekttjenesteydelser, 

ingeniørtjenesteydelser (gælder kun praktikanter), integrerede ingeniørtjenesteydelser og 

landskabsarkitekturtjenesteydelser (CPC 8671, 8672, 8673, 8674). 

 

Hvad angår grænseoverskridende handel med tjenesteydelser – markedsadgang, national 

behandling: 

 

I CZ: Der kræves bopæl inden for EØS. 
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I HR: En plan eller et projekt, der er udarbejdet af en udenlandsk arkitekt, ingeniør eller 

byplanlægger skal valideres af en autoriseret fysisk eller juridisk person i Kroatien med 

hensyn til overholdelsen af kroatisk lov (CPC 8671, 8672, 8673, 8674). 

 

I IT: Der kræves bopæl eller erhvervsbopæl/forretningsadresse i Italien for at blive registreret 

i erhvervsregistreret, hvilket er nødvendigt for at kunne udøve arkitekt- eller 

ingeniørvirksomhed (CPC 8671, 8672, 8673, 8674). 

 

I SK: Der kræves bopæl inden for EØS for at blive registreret i erhvervsorganisationen, 

hvilket er nødvendigt for at kunne udøve arkitekt- eller ingeniørvirksomhed (CPC 8671, 8672, 

8673, 8674). 

 

Hvad angår grænseoverskridende handel med tjenesteydelser – national behandling: 

 

I BE: Ydelse af arkitekttjenesteydelser omfatter kontrol med udførelsen af arbejderne (CPC 

8671, 8674). Udenlandske arkitekter med autorisation i deres hjemlande og med ønske om at 

praktisere deres profession på lejlighedsvis basis i Belgien kræves forinden at have fået en 

autorisation fra sammenslutningens råd i det geografiske område, hvor de agter at praktisere 

deres aktivitet. 
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Foranstaltninger: 

BE: Lov af 20. februar 1939 om beskyttelse af titlen for arkitekterhvervet.  

Lov af 26. juni 1963, som opretter arkitektsammenslutningen, etikforskrifter af 16. december 

1983 fastlagt af det nationale råd i arkitektsammenslutningens nationale råd (vedtaget ved 

artikel 1. i A.R. af 18. april 1985, M.B., 8. maj 1985). 

 

BG: Lov om fysisk planlægning. 

Byggekammerloven.  

Lov om kamre for arkitekter og ingeniører inden for projektudvikling. 

 

CY: Lov 41/1962. 

Lov 224/1990.  

Lov 29(i)2001. 

 

CZ: Lov nr. 360/1992 sml. om udøvelse af erhvervet som autoriseret arkitekt, ingeniør eller 

tekniker inden for byggekonstruktioner. 

 

FR: Loi 90-1258 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales. 

Décret 95-129 du 2 février 1995 relatif à l'exercice en commun de la profession d'architecte 

sous forme de société en participation. 
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Décret 92-619 du 6 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession d'architecte 

sous forme de société d'exercice libéral à responsabilité limitée SELARL, société d'exercice 

libéral à forme anonyme SELAFA, société d'exercice libéral en commandite par actions 

SELCA.  

Loi 77-2 du 3 janvier 1977, artikel 12, 13 og 14. 

 

HR: Lov om arkitekt- og ingeniøraktiviteter i fysisk planlægning og anlægsarbejder 

(statstidende 152/08, 49/11, 25/13).  

Lov om fysisk planlægning af 12. december 2013 (011-01/13-01/291). 

 

HU: Lov LVIII af 1996 om erhvervskamre for arkitekter og ingeniører. 

 

IT: Kongeligt dekret 2537/1925, forskrift for arkitekt- og ingeniørerhvervet. Lov 1395/1923.  

Dekret udstedt af republikkens præsident (D.P.R.) 328/2001. 

 

SK: Lov 138/1992 om arkitekter og ingeniører, artikel 3, 15, 15a, 17a og 18a. 
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Forbehold nr. 3 – Liberale tjenesteydelser (sundhedsrelaterede erhverv og detailhandel 

med farmaceutiske produkter) 

Sektor – delsektor: Liberale tjenesteydelser – lægetjenesteydelser (herunder 

psykologtjenesteydelser) og tandlægetjenesteydelser, 

jordemodertjenesteydelser, tjenesteydelser leveret af 

sygeplejersker, fysioterapeuter og paramedicinsk personale, 

veterinærtjenesteydelser, detailhandel med farmaceutiske 

produkter og medicinske og ortopædiske artikler og andre 

tjenesteydelser leveret af farmaceuter 

Brancheklassifikation: CPC 9312, 93191, 932, 63211 

Forbeholdstype: Markedsadgang 

National behandling 

Mestbegunstigelsesbehandling 

Øverste ledelse og bestyrelser 

Afdeling: Liberalisering af investeringer og grænseoverskridende handel 

med tjenesteydelser 

Forvaltningsniveau: EU/ Medlemsstat (medmindre andet er angivet) 
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Beskrivelse: 

 

a) Tjenesteydelser leveret af læger, tandlæger, jordmødre, sygeplejersker, fysioterapeuter 

og paramedicinsk personale (CPC 852, 9312, 93191) 

 

Hvad angår grænseoverskridende handel med tjenesteydelser – markedsadgang, national 

behandling: 

 

I IT: Der kræves EU-statsborgerskab for psykologer. Udenlandske fagpersoner kan opnå 

tilladelse til at praktisere på baggrund af princippet om gensidig anerkendelse (del af CPC 

9312). 

 

Foranstaltninger: 

IT: Lov 56/1989 om psykologerhvervet. 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang, national behandling og 

grænseoverskridende handel med tjenesteydelser – markedsadgang, national behandling: 

 

I CY: Der er krav om cypriotisk statsborgerskab og om bopæl for levering af tjenesteydelser 

ved læger, tandlæger, jordemødre, sygeplejersker, fysioterapeuter og paramedicinsk 

personale. 
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Foranstaltninger: 

CY: Lov om registrering af læger (kapitel 250). 

Lov om registrering af tandlæger (kapitel 249). 

Lov 75(I)/2013 – fodterapeuter. 

Lov 33(I)/2008 – medicinsk fysik. 

Lov 34(I)/2006 – ergoterapeuter. 

Lov 9(I)/1996 – tandteknikere. 

Lov 68(I)/1995 – psykologer. 

Lov 16(I)/1992; Lov 23(I)/2011 – radiologer/radioterapeuter. 

Lov 31(I)/1996 – diætetikere/ernæringseksperter. 

Lov 140/1989 – fysioterapeuter.  

Lov 214/1988 – sygeplejersker. 

 

I DE (gælder ligeledes det regionale forvaltningsniveau): Geografiske begrænsninger kan 

pålægges erhvervsmæssig registrering, som både gælder for statsborgere og ikke-statsborgere. 
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Læger (inklusive psykologer, psykoterapeuter og tandlæger) skal registreres i de regionale 

lovmæssige sygekasser for læger eller tandlæger (kassenärztliche eller kassenzahnärztliche 

Vereinigungen), hvis de ønsker at behandle patienter, der er forsikret af de lovmæssige 

sygekasser. Denne registrering kan være underlagt kvantitative begrænsninger på baggrund af 

den regionale fordeling af læger. Denne begrænsning gælder ikke for tandlæger. Registrering 

er kun påkrævet for læger, der deltager i den offentlige sundhedsordning. 

Ikkediskriminatoriske begrænsninger i virksomhedens juridiske form gælder for at måtte 

levere disse tjenester (§ 95 SGB V). 

 

Hvad angår tjenesteydelser leveret af læger, tandlæger og jordmødre, er adgangen begrænset 

til fysiske personer. Der kan gælde krav om etablering. 

 

Telemedicin må kun ydes i forbindelse med en primær behandling, der involverer 

forudgående fysisk tilstedeværelse af en læge. Antallet af IKT- (informations- og 

kommunikationsteknologi) tjenesteydere kan være begrænset med henblik på at garantere 

interoperabilitet, kompatibilitet og de nødvendige sikkerhedsstandarder. Dette gælder på 

ikkediskriminatorisk vis (CPC 9312, 93191). 

 

Foranstaltninger: 

Bundesärzteordnung (forbundsbekendtgørelse for læger). 

Gesetz über die Ausübung der Zahnheilkunde. 
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Gesetz über die Berufe des Psychologischen Psychotherapeuten und des Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapeuten (lov om psykoterapeutisk virksomhed af 16.7.1998). 

Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung. 

Gesetz über den Beruf der Hebamme und des Entbindungspflegers. 

Gesetz über die Berufe in der Krankenpflege. 

§ 7 Absatz 3 Musterberufsordnung fuer Aerzte (tysk lov om erhvervskodeks for læger). 

§95, § 99 ff. SGB V (sociallovbog nr. V), lovmæssig sundhedsforsikring. 

§ 1 Absatz 2 og Absatz 5 Hebammengesetz (lov om jordemordervirksomhed), § 291b SGB V 

(sociallovbog nr. V) om E-sundhedsudbydere. 

Heilberufekammergesetz des Landes Baden-Württemberg in der Fassung of 16. 03. 1995 

(GBl. BW of 17.05.1995 S. 314). 

Gesetz über die Berufsausübung, die Berufsvertretungen und die Berufsgerichtsbarkeit der 

Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der 

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufe-Kammergesetz - HKaG) in Bayern 

af 06.02.2002 (BAY GVBl 2002, side 42). 

Gesetz über die Kammern und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Apotheker, 

Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendpsychotherapeuten (Berliner 

Kammergesetz) af 04.09.1978 (Berliner GVBl. side 1937, rev. side 1980). 

§ 31 Heilberufsgesetz Brandenburg (HeilBerG) af 28.4.2003. 
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Bremisches Gesetz über die Berufsvertretung, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die 

Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Tierärzte und Apotheker 

(Heilberufsgesetz - HeilBerG) af 12.05.2005. 

§ 29 Heilberufsgesetz (HeilBG NRW) af 09.05.2000. 

§ 20 Heilberufsgesetz (HeilBG Rheinland-Pfalz) af 07.02.2003. 

Gesetz über Berufsausübung, Berufsvertretungen und Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, 

Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der 

Kinder und Jugendlichenpsychotherapeuten im Freistaat (Sächsisches 

Heilberufekammergesetz – SächsHKaG) af 24.05.1994 (SächsGVBl. side 935). 

Gesetz über die öffentliche Berufsvertretung, die Berufspflichten, die Weiterbildung und die 

Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte/ Ärztinnen, Zahnärzte/ Zahnärztinnen, psychologischen 

Psychotherapeuten/ Psychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten/-

psychotherapeutinnen, Tierärzte/Tierärztinnen und Apotheker/Apothekerinnen im Saarland 

(Saarländisches Heilberufekammergesetz - SHKG) af 19.11.2007.  

Thüringer Heilberufegesetz af 29. januar 2002 (GVBl 2002, 125). 
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b) Veterinærtjenesteydelser (CPC 932) 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – national behandling: 

 

I PL: For at udøve dyrlægeerhvervet på Polens territorium skal ikke-EU-statsborgere have 

bestået en eksamen på polsk, der tilrettelægges af det polske kammer for dyrlæger. 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang, national behandling, 

mestbegunstigelsesbehandling og grænseoverskridende handel med tjenesteydelser – 

markedsadgang, national behandling: 

 

I FR: Der kræves EØS-statsborgerskab for at kunne udøve dyrlægevirksomhed, men 

nationalitetskravet kan fraviges under forudsætning af gensidighed. De juridiske former, som 

er til rådighed for en virksomhed, der yder veterinærtjenesteydelser, er begrænset til tre 

virksomhedstyper: SEP (Société en participation), SCP (Société civile professionnelle) og 

SEL (Société d'exercice liberal). 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang, national behandling og 

grænseoverskridende handel med tjenesteydelser – markedsadgang, national behandling: 

 

I CY: Der gælder statsborgerskabs- og bopælskrav for ydelse af veterinærtjenesteydelser. 
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I EL: Der kræves EØS-statsborgerskab eller schweizisk statsborgerskab for at kunne udøve 

dyrlægevirksomhed. 

 

I ES: Medlemsskab af en faglig sammenslutning er obligatorisk for at kunne udøve erhvervet 

og kræver EU-statsborgerskab, hvilket kan fraviges i forbindelse med en bilateral 

erhvervsaftale. Dyrlægevirksomhed må kun udøves af fysiske personer. 

 

I HR: Kun juridiske og fysiske personer, der er etableret i en EU-medlemsstat med henblik på 

at udføre veterinære aktiviteter, kan levere grænseoverskridende veterinærtjenesteydelser i 

Kroatien. Kun EU-statsborgere kan etablere en veterinærpraksis i Kroatien. 

 

I HU: Der kræves EØS-statsborgerskab for at opnå medlemskab af det ungarske 

veterinærkammer, der er en forudsætning for at kunne yde veterinærtjenesteydelser. 

Autorisation til etablering er underlagt en økonomisk behovsprøve. Hovedkriterier: 

arbejdsmarkedsforhold inden for sektoren. 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang og grænseoverskridende handel 

med tjenesteydelser – markedsadgang: 

 

I CZ: Der kræves fysisk tilstedeværelse på territoriet for at udøve dyrlægevirksomhed. 
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I DE (gælder ligeledes det regionale forvaltningsniveau): Dyrlægevirksomhed må kun udøves 

af fysiske personer. Telemedicin må kun ydes i forbindelse med en primær behandling, der 

involverer forudgående fysisk tilstedeværelse af en dyrlæge. 

 

I DK og NL: Dyrlægevirksomhed må kun udøves af fysiske personer. 

 

I IE: Dyrlægevirksomhed må kun udøves af fysiske personer eller partnerskaber. 

 

I IT og PT: Der er krav om bopæl for at kunne udøve dyrlægevirksomhed. 

 

I LV: Dyrlægevirksomhed må kun udøves af fysiske personer. 

 

I SI: Kun juridiske og fysiske personer, der er etableret i en EU-medlemsstat med henblik på 

at udføre veterinære aktiviteter, kan levere grænseoverskridende veterinærtjenesteydelser i 

Republikken Slovenien. 

 

I SK: Der kræves bopæl inden for EØS for at opnå registrering i erhvervsorganisationen, 

hvilket er nødvendigt for udøvelse af erhvervet. Dyrlægevirksomhed må kun udøves af 

fysiske personer. 
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I UK: Dyrlægevirksomhed må kun udøves af fysiske personer eller partnerskaber. Der kræves 

fysisk tilstedeværelse for at udføre veterinær kirurgi. Udførelse af veterinær kirurgi er 

forbeholdt veterinære kirurger, der er medlem af Royal College of Veterinary Surgeons 

(RCVS). 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – national behandling og grænseoverskridende 

handel med tjenesteydelser – national behandling: 

 

I AT: Kun statsborgere i en EØS-medlemsstat må levere veterinærtjenesteydelser. 

Nationalitetskravet fraviges for statsborgere i en stat, der ikke er medlem af EØS, hvis der 

findes en EU-aftale med denne ikke-medlemsstat af EØS om national behandling med henblik 

på investering og grænseoverskridende handel med veterinærtjenesteydelser. 

 

Foranstaltninger: 

AT: Tierärztegesetz (veterinærloven), BGBl. Nr. 16/1975, § 3 (2) (3). 

 

CY: Lov 169/1990. 

 

CZ: Lov nr. 166/1999 sml. (veterinærloven), § 58-63, 39.  

Lov nr. 381/1991 sml. (om Den Tjekkiske Republiks dyrlægekammer), paragraf 4. 
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DE: Forbundslov for dyrlægeerhvervet (Bundes- Tierärzteordnung in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 20. November 1981 (BGBl. I S. 1193). 

Regionalt niveau: 

Delstaternes love for lægevirksomhed og lægekamre (Heilberufs- und Kammergesetze der 

Länder) og (baseret på disse) Baden-Württemberg, Gesetz über das Berufsrecht und die 

Kammern der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte Apotheker, Psychologischen Psychotherapeuten 

sowie der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufe-Kammergesetz - HBKG) 

in der Fassung vom 16.03.1995. 

Bayern, Gesetz über die Berufsausübung, die Berufsvertretungen und die 

Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen 

Psychotherapeuten und der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufe-

Kammergesetz - HKaG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 06.02.2002. 

Berlin, Gesetz über die Kammern und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, 

Tierärzte, Apotheker, Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapeuten (Berliner Kammergesetz) in der Fassung vom 04.091978 

(GVBl. S. 1937). 

Brandenburg, Heilberufsgesetz (HeilBerG) vom 28.04.2003 (GVBl.I/03, Nr. 07, S.126). 
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Bremen, Gesetz über die Berufsvertretung, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die 

Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Tierärzte und Apotheker 

(Heilberufsgesetz - HeilBerG) vom 12.05.2005, (Brem.GBl. S. 149). 

Hamburg, Hamburgisches Kammergesetz für die Heilberufe (HmbKGH) vom 14.12.2005 

zum Ausgangs- oder Titeldokument (HmbGVBl. 2005, S. 495). 

Hessen, Gesetz über die Berufsvertretungen, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die 

Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker, Psychologischen 

Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufsgesetz) in der 

Fassung vom 07.02.2003. 

Mecklenburg-Vorpommern, Heilberufsgesetz (HeilBerG) vom 22.01.1993 (GVOBl. M-V 

1993, S. 62). 

Niedersachsen, Kammergesetz für die Heilberufe (HKG) in der Fassung vom 08.12.2000. 

Nordrhein-Westfalen, Heilberufsgesetz NRW (HeilBerg) vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. 2000 

S. 403ff.). 

Rheinland-Pfalz, Heilberufsgesetz (HeilBG) vom 20.10.1978. 

Saarland, Gesetz Nr. 1405 über die öffentliche Berufsvertretung, die Berufspflichten, die 

Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte/Ärztinnen, Zahnärzte/Zahnärztinnen, 

Tierärzte/Tierärztinnen und Apotheker/Apothekerinnen im Saarland (Saarländisches 

Heilberufekammergesetz - SHKG) vom 11.03.1998. 
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Sachsen, Gesetz über Berufsausübung, Berufsvertretungen und Berufsgerichtsbarkeit der 

Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der 

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten im Freistaat Sachsen (Sächsisches 

Heilberufekammergesetz – SächsHKaG) vom 24.05.1994. 

Sachsen-Anhalt, Gesetz über die Kammern für Heilberufe Sachsen-Anhalt (KGHB-LSA) 

vom 13.07.1994 (GVBl. LSA 1994, S. 832). 

Schleswig-Holstein, Gesetz über die Kammern und die Berufsgerichtsbarkeit für die 

Heilberufe (Heilberufekammergesetz - HBKG) vom 29. Februar 1996. 

Thüringen, Thüringer Heilberufegesetz (ThürHeilBG) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 29.01.2002 (GVBl 2002, S. 125).  

Dyrlægekamrenes erhvervsregulering (Berufsordnungen der Kammern). 

 

DK: Lov nr. 1149 af 12. september 2015 om dyrlæger. 

 

EL: Præsidentdekret 38/2010, ministerbeslutning 165261/IA/2010 (statstidende 2157/B). 

 

ES: Real Decreto 126/2013, de 22 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos Generales 

de la Organización Colegial Veterinaria Española; artikel 62 og 64. 
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FR: Code rural et de la pêche maritime articles L241-1; L241-2; L241-2-1. 

 

HR: Veterinærloven (statstidende 41/07, 55/11), artikel 89, 106. 

 

HU: Lov CXXVII af 2012 om det ungarske veterinærkammer og om vilkårene for levering af 

veterinærtjenesteydelser. 

 

IE: Veterinary Practice Act 2005. 

 

IT: Lovdekret C.P.S. 233/1946, artikel 7-9.  

Dekret udstedt af republikkens præsident (DPR) 221/1950, paragraf 7. 

 

LV: Lovgivning om veterinærmedicin. 

 

NL: Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 (WUD). 

 

PL: Lov af 21. december 1990 om dyrlægeerhvervet og kammeret for dyrlægekirurger. 

 

PT: Lovdekret 368/91 (statut for dyrlægernes erhvervssammenslutning). 
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SI: Pravilnik o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev (Regler for anerkendelse af 

dyrlægers faglige kvalifikationer), Uradni list RS, št. (statstidende nr.) 71/2008, 7/2011, 

59/2014 in 21/2016, lov om tjenesteydelser i det indre marked, statstidende RS nr. 21/2010. 

 

SK: Lov 442/2004 om private dyrlæger, artikel 2. 

 

UK: Veterinary Surgeons Act (1966). 

 

c) Detailhandel med farmaceutiske produkter og medicinske og ortopædiske artikler og 

andre tjenesteydelser leveret af farmaceuter (CPC 63211) 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang, national behandling, øverste 

ledelse og bestyrelser: 

 

I AT: Detailhandel med farmaceutiske produkter og specifikke medicinske artikler til 

offentligheden må kun foregå på et apotek. Der kræves statsborgerskab i en EØS-medlemsstat 

eller i Schweiz for at kunne drive et apotek. Der kræves statsborgerskab i en EØS-

medlemsstat eller i Schweiz for forpagtere og personer med ansvar for administrationen af et 

apotek. 
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Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang, national behandling: 

 

I EL: Der kræves statsborgerskab i EU for at drive et apotek. 

 

I FR: Der kræves statsborgerskab i EØS eller Schweiz for at drive et apotek. Udenlandske 

farmaceuter kan få tilladelse til etablering inden for årligt fastsatte kvoter. 

 

I HU: Der kræves statsborgerskab i EØS for at drive et apotek. 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang, national behandling og 

grænseoverskridende handel med tjenesteydelser – markedsadgang: 

 

I CY: Der er nationalitetskrav for detailhandel med farmaceutiske produkter og medicinske 

og ortopædiske artikler og andre tjenesteydelser leveret af farmaceuter (CPC 63211). 
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I DE: Der stilles krav om bopæl for at få licens som farmaceut eller at åbne et apotek med 

henblik på detailhandel med farmaceutiske produkter og visse medicinske artikler til 

offentligheden. Statsborgere fra andre lande eller personer, der ikke har bestået den tyske 

farmaceuteksamen, kan kun opnå tilladelse til at overtage et apotek, der allerede har eksisteret 

i de foregående tre år. Det samlede antal apoteker pr. person er begrænset til et apotek og op 

til tre filialapoteker. Kun fysiske personer har tilladelse til at udøve detailhandel med 

farmaceutiske produkter og specifikke medicinske artikler til offentligheden. 

 

I EL: Kun fysiske personer, som har licens som apotekere, samt virksomheder, der er 

grundlagt af apotekere med licens, har tilladelse til at udøve detailhandel med farmaceutiske 

produkter og specifikke medicinske artikler til offentligheden. 

 

I FR: Der kræves tilladelse til at åbne et apotek, og den handelsmæssige tilstedeværelse, 

herunder fjernsalg af lægemidler til offentligheden ved hjælp af 

informationssamfundstjenester, skal antage en af de juridiske former, som er tilladt i henhold 

til national lovgivning på et ikkediskriminerende grundlag: kun anonyme, à responsabilité 

limitée ou en commandite par actions (SEL), société en noms collectifs (SNC) eller SARL. 
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I IT: Udøvelsen af erhvervet er kun mulig for fysiske personer, der er optaget i registreret, 

samt for juridiske personer i form af interessentskaber, hvor hver interessent i virksomheden 

skal være en registreret apoteker. Registrering i erhvervsregistreret for apotekere kræver 

statsborgerskab i en EU-medlemsstat eller bopæl og udøvelse af erhvervet i Italien. 

Udenlandske statsborgere, der besidder de nødvendige kvalifikationer, kan blive registreret, 

hvis de er borgere i et land, med hvilket Italien har en særlig aftale, der autoriserer udøvelsen 

af erhvervet, på betingelse af gensidig anerkendelse (D. Lgsl. CPS 233/1946, artikel 7-9, og 

D.P.R. 221/1950 paragraf 3 og 7). Nye eller ledige apoteker autoriseres efter et offentligt 

udbud. Kun statsborgere i en EU-medlemsstat, der er registreret i registeret over apotekere 

("albo"), kan deltage i et offentligt udbud. 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang og grænseoverskridende handel 

med tjenesteydelser – markedsadgang: 

 

I ES: Kun fysiske personer, som har licens som apotekere, har tilladelse til at udøve 

detailhandel med farmaceutiske produkter og specifikke medicinske artikler til 

offentligheden. Hver farmaceut kan højst opnå én tilladelse. 

 

I ES, HR, HU, IT og PT: Etableringstilladelse er underlagt en økonomisk behovsprøve. 

Hovedkriterier: befolkningssituation og tæthed i området. 
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I LU: Kun fysiske personer har tilladelse til at udøve detailhandel med farmaceutiske 

produkter og specifikke medicinske artikler til offentligheden. 

 

I MT: Udstedelse af apotekstilladelser under specifikke begrænsninger. Ingen person må have 

mere end én tilladelse i sit navn i en hvilken som helst by eller landsby (bestemmelse 5, stk. 1, 

i forskriften for apotekstilladelser (LN279/07)), bortset fra det tilfælde, når der ikke findes 

andre ansøgninger for den pågældende by eller landsby (bestemmelse 5, stk. 2, i forskriften 

for apotekstilladelser (LN279/07). 

 

I PT: I erhvervsvirksomheder, hvor kapitalen er repræsenteret af andele, skal disse være 

personhenførende. En person må samtidigt hverken direkte eller indirekte eje eller udøve 

ejerskab, drift eller forvaltning af mere end fire apoteker. 

 

I SI: Netværket af apoteker i Slovenien består af offentlige apoteksinstitutioner, der ejes af 

kommunerne, og private apoteker med koncession, hvis hovedejer skal være en farmaceut. 

Postordresalg af receptpligtige farmaceutiske produkter er forbudt. 
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Hvad angår liberalisering af investeringer – national behandling: 

 

I LV: For at påbegynde uafhængigt virke i et apotek skal en udenlandsk apoteker eller 

apotekerassistent, der er uddannet i en stat, som ikke er medlem af EU eller EØS, arbejde i 

mindst et år i et apotek under tilsyn af en apoteker. 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang, national behandling og 

grænseoverskridende handel med tjenesteydelser – markedsadgang, national behandling: 

 

I BG og EE: Detailhandel med farmaceutiske produkter og specifikke medicinske artikler til 

offentligheden må kun foregå på et apotek. 

 

I BG: Postordresalg af farmaceutiske produkter er forbudt. Der er krav om fast bopæl for 

farmaceuter. Ledere af apoteker skal være uddannede farmaceuter og må kun lede et apotek, 

som de selv arbejder i. Der findes en kvote for, hvor mange apoteker, der må ejes af én 

person. 

 

I EE: Postordresalg af lægemidler samt levering via post eller ekspresservice af lægemidler 

bestilt via internettet er forbudt. Etableringstilladelse er underlagt en økonomisk behovsprøve. 

Hovedkriterier: tætheden i området. 
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Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang og grænseoverskridende handel 

med tjenesteydelser – markedsadgang: 

 

I SK: Der stilles krav om bopæl for at få licens som farmaceut eller at åbne et apotek med 

henblik på detailhandel med farmaceutiske produkter og visse medicinske artikler til 

offentligheden. 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang: 

 

I DK: Kun fysiske personer, der af Sundhedsstyrelsen er meddelt apotekerbevilling, har 

tilladelse til at udøve detailhandel med farmaceutiske produkter og specifikke medicinske 

artikler til offentligheden. 

 

Foranstaltninger: 

AT: Apothekengesetz (lov om apoteksvirksomhed), RGBl. Nr. 5/1907 som ændret, §§ 3, 4, 

12. Arzneimittelgesetz (lov om lægemidler), BGBl. Nr. 185/1983 som ændret, §§ 57, 59, 59a.  

Medizinproduktegesetz (lov om medicinske produkter), BGBl. Nr. 657/1996 som ændret, § 

99. 

 

BG: Lov om humanmedicinske lægemidler, art. 146, 161, 195, 222, 228. 

 

CY: Lov om farmaceutiske produkter og giftstoffer (kapitel 254). 
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DE: § 2 paragraf 2, § 11a Apothekengesetz (tysk apotekslov). 

§§ 43 paragraf 1, 73 paragraf 1 Nr. 1a, Arzneimittelgesetz (tysk lov om lægemidler).  

§ 11 Abs. 2 und 3 Medizinproduktegesetz, Verordnung zur Regelung der Abgabe von 

Medizinprodukten. 

 

DK: Apotekerloven LBK nr. 1040 af 03/09/2014. 

 

EE: Ravimiseadus (lov om lægemidler), RT I 2005, 2, 4; § 29 (2). Tervishoiuteenuse 

korraldamise seadus (lov om sundhedsvæsenets opbygning, RT I 2001, 50, 284). 

 

EL: Lov 5607/1932 som ændret ved lov 1963/1991 og 3918/2011. 

 

ES: Ley 16/1997, de 25 de abril, de regulación de servicios de las oficinas de farmacia (lov 

16/1997 af 25. april, der regulerer apotekstjenester), artikel 2, 3.1.  

Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio por el que se aprueba el Texto refundido de la 

Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios (Ley 29/2006). 

 



 

 

…[Bilag 8-B]/da 97 

FR: Code de la santé publique, articles L4221-1, L4221-13, L5125-10.  

Loi 90-1258 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales, modifiée par 

les lois 2001-1168 du 12 décembre 2001 et 2008-776 du 4 août 2008 (lov 90-1258 om 

udøvelse af liberale erhverv i form af et selskab). Lois 2011-331 du 28 mars 2011 et 2015-990 

du 6 août 2015. 

 

HR: Lov om sundhedspleje (statstidende 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 70/12, 

144/12). 

 

HU: Lov XCVIII af 2006 om generelle bestemmelser angående pålidelig og økonomisk 

overkommelig levering af lægemidler og medicinsk hjælpeudstyr og om distribution af 

lægemidler. 

 

IT: Lov 362/1991, artikel 1, 4, 7 og 9. 

Lovdekret CPS 233/1946, artikel 7-9.  

Dekret udstedt af republikkens præsident (D.P.R. 221/1950, paragraf 3 og 7). 

 

LU: Loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie (annex a043). 

Règlement grand-ducal du 27 mai 1997 relatif à l'octroi des concessions de pharmacie (annex 

a041).  

Règlement grand-ducal du 11 février 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 27 mai 

1997 relatif à l'octroi des concessions de pharmacie (annex a017). 
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LV: Lægemiddelloven, s. 38. 

 

MT: Forskrift for apotekstilladelser (LN279/07) udstedt i henhold til lægemiddelloven (kap. 

458). 

 

PT: Lovdekret 307/2007, artikel 9, 14 og 15.  

Bekendtgørelse 1430/2007. 

 

SI: Lov om apoteker (statstidende for RS nr. 85/2016).  

Lov om lægemidler (statstidende for RS, nr. 17/2014). 

 

SK: Lov 362/2011 om lægemidler og medicinsk udstyr, artikel 35a.  

Lov 578/2004 om udbydere af sundhedstjenesteydelser, ansatte i sundhedssektoren, faglig 

organisation. 
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Forbehold nr. 4 – Forsknings- og udviklingsvirksomhed 

Sektor – delsektor: Forsknings- og udviklingsvirksomhed (FoU) 

Brancheklassifikation: CPC 851, 853 

Forbeholdstype: Markedsadgang 

National behandling 

Afdeling: Liberalisering af investeringer og grænseoverskridende handel 

med tjenesteydelser 

Forvaltningsniveau: EU/ Medlemsstat (medmindre andet er angivet) 

 

Beskrivelse: 

 

EU: I forbindelse med tjenesteydelser angående offentligt finansieret forskning og udvikling 

(FoU), der finansieres af EU på EU-niveau, kan enerettigheder og autorisationer kun tildeles 

statsborgere i EU-medlemsstater og juridiske personer i EU, der har deres registrerede kontor, 

centraladministration eller primære forretningssted i EU (CPC 851, 853). 
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I forbindelse med tjenesteydelser angående offentligt finansieret forskning og udvikling 

(FoU), der finansieres af en medlemsstat, kan enerettigheder og autorisationer kun tildeles 

statsborgere i den pågældende EU-medlemsstat og juridiske personer i den pågældende 

medlemsstat med hovedsæde i den pågældende medlemsstat (CPC 851, 853). 

 

Dette forbehold berører ikke udelukkelsen af en parts offentlige udbud eller subsidier som 

omhandlet i artikel 8.14, stk. 2, litra c) og e), og artikel 8.12, stk. 5 og 6. 

 

Foranstaltninger: 

EU: Alle aktuelle og alle fremtidige EU-rammeprogrammer for forskning og innovation, 

inklusive reglerne for deltagelse i Horisont 2020 og bestemmelser vedrørende fælles 

teknologiinitiativer (FTI'er), artikel 185-afgørelser og Det Europæiske Institut for Innovation 

og Teknologi (EIT) samt alle eksisterende og fremtidige nationale, regionale og lokale 

forskningsprogrammer. 
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Forbehold nr. 5 – Tjenesteydelser i forbindelse med fast ejendom 

Sektor – delsektor: Tjenesteydelser i forbindelse med fast ejendom 

Brancheklassifikation: CPC 821, 822 

Forbeholdstype: Markedsadgang 

National behandling 

Afdeling: Liberalisering af investeringer og grænseoverskridende handel 

med tjenesteydelser 

Forvaltningsniveau: EU/ Medlemsstat (medmindre andet er angivet) 

 

Beskrivelse: 

 

I CY: Der gælder nationalitets- og bopælskrav for at kunne levere tjenesteydelser i 

forbindelse med fast ejendom. 

 

I CZ: For at opnå den licens, der er nødvendig for at kunne levere tjenesteydelser i 

forbindelse med fast ejendom, er der krav om bopæl for fysiske personer og om etablering for 

juridiske personer i Den Tjekkiske Republik. 

 

I PT: EØS-bopælskrav for fysiske personer. For juridiske personer gælder der krav om 

stiftelse i EØS. 
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Hvad angår liberalisering af investeringer – national behandling og grænseoverskridende 

handel med tjenesteydelser – markedsadgang, national behandling: 

 

I DK: I forbindelse med ejendomsmæglervirksomhed fra en fysisk person, der opholder sig på 

Danmarks territorium, er det kun autoriserede ejendomsmæglere, der er fysiske personer, og 

som er registreret i Erhvervsstyrelsens ejendomsmæglerregister, der må benytte titlen 

"ejendomsmægler". Loven kræver, at ansøgeren har bopæl i Danmark eller i EU, EØS eller 

Schweiz. 

 

Loven om omsætning af fast ejendom gælder kun, når der ydes ejendomsmæglervirksomhed 

til forbrugere. Loven om omsætning af fast ejendom finder ikke anvendelse på udlejning af 

fast ejendom (CPC 822). 

 

Hvad angår grænseoverskridende handel med tjenesteydelser – markedsadgang: 

 

I HR: Handelsmæssig tilstedeværelse i EØS kræves i forbindelse med 

ejendomsmæglertjenester. 
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Hvad angår grænseoverskridende handel med tjenesteydelser – markedsadgang, national 

behandling, mestbegunstigelsesbehandling: 

 

I SI: Såfremt Japan tillader slovenske statsborgere og virksomheder at virke som 

ejendomsmæglere, vil Slovenien tillade japanske statsborgere og virksomheder at virke som 

ejendomsmæglere på samme vilkår, derudover skal følgende krav opfyldes: ret til at virke 

som ejendomsmægler i oprindelseslandet, indsendelse af det relevante dokument om 

straffrihed i kriminalsager og opførelse i registeret over ejendomsmæglere i det pågældende 

(slovenske) fagministerium. 

 

Foranstaltninger: 

CY: Lov om ejendomsmæglere 71(1)/2010. 

 

CZ: Lov om næringsbeviser. 

 

DK: Lov om omsætning af fast ejendom, 2014. 

 

HR: Ejendomsmæglerloven (statstidende 107/07 og 144/12), artikel 2. 

 

PT: Lovdekret 211/2004 (artikel 3 og 25), som ændret og genudgivet ved lovdekret 69/2011. 

 

SI: Lov om ejendomsmæglere. 



 

 

…[Bilag 8-B]/da 104 

Forbehold nr. 6 – Forretningstjenesteydelser  

Sektor – delsektor: Forretningstjenesteydelser - udlejning eller leasing uden 

betjeningspersonale, tjenesteydelser i tilknytning til 

virksomhedsrådgivning, teknisk afprøvning og analyse, 

beslægtet teknisk-videnskabelig konsulenttjenesteydelser, 

tjenesteydelser i tilknytning til landbrug, 

sikkerhedstjenesteydelser, arbejdsformidling, oversættelse og 

tolkning samt andre forretningstjenesteydelser 

Brancheklassifikation: ISIC Rev. 37, del af CPC 612, del af 621, del af 625, 831, del 

af 85990, 86602, 8675, 8676, 87201, 87202, 87203, 87204, 

87205, 87206, 87209, 87901, 87902, 87909, 88, del af 893 

Forbeholdstype: Markedsadgang 

National behandling 

Mestbegunstigelsesbehandling 

Øverste ledelse og bestyrelser 

Afdeling: 
Investeringer og grænseoverskridende handel med 

tjenesteydelser 

Forvaltningsniveau: EU/ Medlemsstat (medmindre andet er angivet) 
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Beskrivelse: 

 

a) Udlejning eller leasing uden betjeningspersonale (CPC 83103, CPC 831) 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang, national behandling: 

 

I SE: For at sejle under svensk flag kræves der dokumentation for svensk dominans, hvis der 

er udenlandske ejerrettigheder i skibene. Svensk dominans betyder, at driften af skibet foregår 

i Sverige. Udenlandske skibe kan få tildelt en dispensation fra denne regel, hvis de lejes eller 

leases af svenske juridiske personer via bareboat-charterkontrakter. For at få tildelt en 

dispensation skal bareboat-charterkontrakten fremlægges for den svenske søfartsforvaltning 

og dokumentere, at befragteren påtager sig det fulde ansvar for driften og besætningen på det 

leasede eller lejede skib. Kontraktens varighed skal være mindst et til to år (CPC 83103). 

 

Foranstaltninger: 

SE: Sjölagen (søloven) (1994:1009), kapitel 1, § 1. 
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Hvad angår grænseoverskridende handel med tjenesteydelser – markedsadgang, national 

behandling: 

 

I SE: Leverandører af biler eller terrængående køretøjer (terrängmotorfordon) på udlejnings- 

eller leasingbasis uden fører i en periode på under et år skal udpege en person, der blandt 

andet skal være ansvarlig for f.eks. at sikre, at aktiviteterne foregår i overensstemmelse med 

de gældende regler og forskrifter, og at trafiksikkerhedsreglerne overholdes. Den ansvarlige 

person skal være bosiddende i Sverige (CPC 831). 

 

Foranstaltninger: 

SE: Lag (1998:424) om biluthyrning (lov om biludlejning og -leasing). 
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b) Udlejning eller leasing samt andre forretningstjenesteydelser i tilknytning til luftfart 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang, national behandling, 

mestbegunstigelsesbehandling og grænseoverskridende handel med tjenesteydelser – 

markedsadgang, national behandling, mestbegunstigelsesbehandling: 

 

EU: Hvad angår udlejning eller leasing af luftfartøjer uden besætning (dry lease), er 

luftfartøjer, som anvendes af luftfartsselskaber i EU, omfattet af gældende registreringskrav. 

En dry lease-aftale, som et EU-luftfartsselskab er part i, er underlagt krav i EU-ret eller 

national ret om luftfartssikkerhed, som f.eks. forhåndsgodkendelse og andre betingelser for 

anvendelsen af tredjelandes registrerede fly. For blive registreret skal luftfartøjet være ejet 

enten af fysiske personer, som opfylder specifikke nationalitetskriterier, eller af foretagender, 

som opfylder specifikke kriterier vedrørende kapitalforhold og kontrol (CPC 83104). 
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Med henblik på tjenesteydelser i forbindelse med edb-reservationssystemer (CRS) forholder 

det sig sådan, at når leverandører af CRS-tjenesteydelser, der opererer uden for EU, ikke giver 

EU-luftfartsselskaber ligeværdig behandling (i betydningen ikkediskriminerende) i forhold til 

den, der ydes i EU, eller når ikke-EU-luftfartsselskaber ikke giver EU-leverandører af CRS-

tjenesteydelser ligeværdig behandling i forhold til den, der ydes i EU, kan der træffes 

foranstaltninger til at sikre, at leverandører af CRS-tjenesteydelser, der opererer i EU, giver 

ligeværdig behandling til ikke-EU-luftfartsselskaber, eller at EU-luftfartsselskaber giver 

ligeværdig behandling til leverandører af CRS-tjenesteydelser, der opererer uden for EU. 

 

Foranstaltninger: 

EU: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 af 24. september 2008 om 

fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet (omarbejdning). Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 80/2009 af 14. januar 2009 om en adfærdskodeks 

for edb-reservationssystemer og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 2299/89. 
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Hvad angår liberalisering af investeringer – national behandling og grænseoverskridende 

handel med tjenesteydelser – markedsadgang, national behandling 

 

I BE: Et privat (civilt) luftfartøj, der ejes af fysiske personer, som ikke er statsborgere i en 

EU- eller EØS-medlemsstat, må kun registreres, hvis de har bopæl eller er hjemmehørende i 

Belgien uafbrudt i mindst et år. Et privat (civilt) luftfartøj, der ejes af udenlandske enheder, 

der ikke er dannet i overensstemmelse med lovgivningen i en EU- eller EØS-medlemsstat, må 

kun registreres, hvis de har et driftssted, et agentur eller et kontor i Belgien uafbrudt i mindst 

et år (CPC 83104). 

 

Foranstaltninger: 

BE: Arrêté Royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne. 

 

c) Tjenesteydelser i tilknytning til virksomhedsrådgivning – voldgifts- og 

mæglingstjenesteydelser (CPC 86602) 

 

Hvad angår grænseoverskridende handel med tjenesteydelser – markedsadgang, national 

behandling: 

 

I HU: Der kræves en autorisation i form af optagelse i registret fra den ansvarlige minister for 

retssystemet med henblik på udøvelse af mæglervirksomhed (som voldgift og mægling), som 

kun må gives til juridiske eller fysiske personer, som er etableret eller har bopæl i Ungarn. 
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Foranstaltninger: 

HU: Lov LV af 2002 om mægling. 

 

d) Teknisk prøvning og analyse (CPC 8676) 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang, national behandling og 

grænseoverskridende handel med tjenesteydelser – markedsadgang, national behandling: 

 

I CY: Ydelse af kemiker- og biologtjenester kræver statsborgerskab i en EU-medlemsstat. 

 

I FR: Erhvervet som biolog er forbeholdt fysiske personer. Krav om EØS-statsborgerskab. 

 

Hvad angår grænseoverskridende handel med tjenesteydelser – markedsadgang, national 

behandling: 

 

I BG: For at kunne levere tjenesteydelser med henblik på teknisk prøvning og analyse på 

tværs af grænserne kræves der etablering i Bulgarien i henhold til den bulgarske handelslov 

og registrering i handelsregisteret. 
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Med henblik på den periodiske inspektion af vejtransportkøretøjers tekniske tilstand skal 

personen være registreret i overensstemmelse med den bulgarske handelslov eller loven om 

non-profit juridiske personer eller være registreret i en anden EU- eller EØS-medlemsstat. 

 

Prøvning og analyse af lufts og vands sammensætning og renhed må kun udføres af 

ministeriet for miljø og vand i Bulgarien eller dets agenturer i samarbejde med det bulgarske 

videnskabsakademi. 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang, national behandling og 

grænseoverskridende handel med tjenesteydelser – markedsadgang, national behandling, 

mestbegunstigelsesbehandling: 

 

I IT: Med henblik på biologer, kemikere, agronomer og "periti agrari" er der krav om bopæl 

og registrering i erhvervsregisteret. Statsborgere fra tredjelande kan registreres på betingelse 

af gensidig anerkendelse. 
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Foranstaltninger: 

BG: Lov om tekniske krav til produkter. 

Lov om måling. 

Lov om national akkreditering af myndigheder, der skal sikre overensstemmelse. 

Lov om luftkvalitet.  

Vandloven, bekendtgørelse N-32 om periodisk inspektion af vejtransportkøretøjers tekniske 

tilstand. 

 

CY: Lov af 1988 om registrering af kemikere (lov 157/1988), som ændret ved lov nummer 

24(I) af 1992 og 20(I) af 2004.  

Lov 157/1988. 

 

FR: Articles L 6213-1 à 6213-6 du Code de la Santé Publique. 

 

IT: Biologer, kemianalytikere: Lov 396/1967 om biologerhvervet og kongeligt dekret 

842/1928 om erhvervet som kemiker. 
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e) Beslægtet teknisk-videnskabelig konsulenttjenesteydelser (CPC 8675) 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang, national behandling og 

grænseoverskridende handel med tjenesteydelser – markedsadgang, national behandling, 

mestbegunstigelsesbehandling: 

 

I IT: Der er krav om bopæl eller erhvervssted i Italien for at blive registreret i 

geologregistreret, hvilket er nødvendigt for at udøve erhvervet som landmåler eller geolog for 

at udføre tjenester med henblik på efterforskning og drift af miner osv. Der er krav om 

statsborgerskab i en EU-medlemsstat, dog må udlændinge registreres på betingelse af 

gensidig anerkendelse. 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang, national behandling og 

grænseoverskridende handel med tjenesteydelser – markedsadgang, national behandling: 

 

I BG: Den person (fysisk eller juridisk), som må udføre funktioner med relation til 

matrikelovervågning, geodæsi og kartografi, er et fagligt kompetent organ. Der kræves 

etablering samt EØS-statsborgerskab eller schweizisk statsborgerskab for den fysiske person, 

der udfører aktiviteter angående geodæsi samt matrikelovervågning og i forbindelse med 

kartografi, når jordoverfladens bevægelser skal undersøges. 
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I CY: Der gælder statsborgerskabskrav for levering af de relevante tjenesteydelser. 

 

I FR: Med henblik på overvågning er der kun adgang via et SEL (anonyme, à responsabilité 

limitée ou en commandite par actions), SCP (Société civile professionnelle), SA og SARL 

(sociétés anonymes, à responsabilité limitée). Udenlandske investorer skal have en særlig 

tilladelse for at kunne foretage prospektering og efterforskning. 

 

Hvad angår grænseoverskridende handel med tjenesteydelser – markedsadgang: 

 

I HR: Tjenesteydelser vedrørende grundlæggende geologisk og geodætisk 

konsulentvirksomhed og minerelateret konsulentvirksomhed samt tilknyttede tjenesteydelser i 

forbindelse med miljøorienteret konsulentvirksomhed på Kroatiens territorium kan kun 

leveres sammen med/gennem en indenlandsk juridisk person. 

 

Foranstaltninger: 

BG: Lov om matrikel- og ejendomsregister.  

Lov om geodæsi og kartografi. 

 

CY: Lov 224/1990. 
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FR: Loi 90-1258 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales, modifiée 

par les lois 2001-1168 du 12 décembre 2001 et 2008-776 du 4 août 2008. 

 

HR: Bekendtgørelse om krav for udstedelse af godkendelser til juridiske personer med 

henblik på udførelse af aktiviteter i forbindelse med miljøbeskyttelse (statstidende nr. 57/10), 

art. 32-35. 

 

IT: Geologer: Lov 112/1963, artikel 2 og 5; D.P.R. 1403/1965, artikel 1. 

 

f) Tjenesteydelser i tilknytning til landbrug (del af CPC 88) 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang, national behandling og 

grænseoverskridende handel med tjenesteydelser – markedsadgang, national behandling, 

mestbegunstigelsesbehandling: 

 

I IT: Med henblik på biologer, kemikere, agronomer og "periti agrari" er der krav om bopæl 

og registrering i erhvervsregisteret. Statsborgere fra tredjelande kan registreres på betingelse 

af gensidig anerkendelse. 
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Hvad angår grænseoverskridende handel med tjenesteydelser – markedsadgang: 

 

I PT: Erhvervene som biolog, kemiker og agronom er forbeholdt fysiske personer. 

 

Foranstaltninger: 

IT: Agronomer: Lov 3/1976 om agronomerhvervet ("Periti agrari"): Lov 434/1968, som 

ændret ved lov 54/1991. 

 

PT: Lovdekret 119/92. 

Lov 47/2011.  

Lovdekret 183/98. 
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g) Sikkerhedstjenesteydelser (CPC 87302, 87303, 87304, 87305, 87309) 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang, national behandling og 

grænseoverskridende handel med tjenesteydelser – markedsadgang, national behandling: 

 

I EE: Der kræves bopæl for at kunne levere sikkerhedstjenesteydelser og for 

sikkerhedsvagter. 

 

I IT: Der kræves statsborgerskab i en EU-medlemsstat og bopæl for at opnå den nødvendige 

autorisation for at yde sikkerhedsvagttjenesteydelser og værditransport. 

 

I PT: Ydelse af sikkerhedstjenester fra en udenlandsk leverandørs side på tværs af grænserne 

er ikke tilladt. 

 

Der er krav om statsborgerskab for specialiseret personale. 
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Hvad angår liberalisering af investeringer – national behandling og grænseoverskridende 

handel med tjenesteydelser – markedsadgang: 

 

I DK: Bopælskrav for personer, der ansøger om tilladelse til at udføre sikkerhedsopgaver, og 

for ledere og flertallet af medlemmerne af bestyrelsen for en juridisk enhed, der ansøger om 

tilladelse til at udføre sikkerhedsopgaver. Der er dog ikke bopælskrav, i det omfang det følger 

af internationale aftaler eller instrukser udstedt af justitsministeren. 

 

Foranstaltninger: 

DK: Lovbekendtgørelse 2016-01-11 nr. 112 om vagtvirksomhed. 

 

EE: Turvaseadus (lov om sikkerhed) § 21, § 43. 

 

IT: Lov om offentlig sikkerhed (TULPS) 773/1931, artikel 133-141. Kongeligt dekret 

635/1940, artikel 257. 

 

PT: Lov 34/2013.  

Bekendtgørelse 273/2013. 
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h) Arbejdsformidling (CPC 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209) 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang, national behandling og 

grænseoverskridende handel med tjenesteydelser – markedsadgang, national behandling 

(gælder ligeledes det regionale forvaltningsniveau): 

 

I BE: I Regionen Flandern skal en virksomhed, der har sit hovedsæde uden for EØS, bevise, 

at den leverer arbejdsformidling i oprindelseslandet. I Regionen Vallonien kræves der en 

bestemt type juridisk enhed (régulièrement constituée sous la forme d'une personne morale 

ayant une forme commerciale, soit au sens du droit belge, soit en vertu du droit d'un Etat 

membre ou régie par celui-ci, quelle que soit sa forme juridique) for at levere 

arbejdsformidlingstjenester. Et firma, der har hovedsæde uden for EØS, skal dokumentere, at 

det opfylder de betingelser, der er fastlagt i dekretet (f.eks. angående typen af den juridiske 

enhed) og skal dokumentere, at det leverer arbejdsformidlingstjenester i sit oprindelsesland. I 

det tysktalende fællesskab skal en virksomhed, der har sit hovedsæde uden for EØS, bevise, at 

det leverer arbejdsformidling i oprindelseslandet, og skal opfylde adgangskriterierne, der er 

fastlagt i det nævnte dekret (CPC 87202). 
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Hvad angår liberalisering af investeringer – national behandling og grænseoverskridende 

handel med tjenesteydelser – national behandling: 

 

I DE: Der kræves statsborgerskab i en EU-medlemsstat eller en handelsmæssig 

tilstedeværelse i EU for at opnå licens til at drive et vikarbureau (i henhold til s. 3, stk. 3-5, i 

denne lov om vikararbejde (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz)). Forbundsministeriet for 

Arbejds- og Socialspørgsmål må udstede en forskrift vedrørende placering og rekruttering af 

ikke-EU- og ikke-EØS-personale med henblik på bestemte erhverv som f.eks. erhverv inden 

for sundheds- og plejeområdet (CPC 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209). 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang: 

 

I ES: Inden aktiviteten påbegyndes, skal et arbejdsformidlingskontor fremlægge en edsvoren 

erklæring om, at kravene i gældende lovgivning er opfyldt (CPC 87201, 87202). 

 

Foranstaltninger: 

BE: Regionen Flandern: Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot 

uitvoering van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling. 
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Regionen Vallonien: Décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des 

agences de placement (dekret af 3. april 2009 om registrering af arbejdsformidlingskontorer), 

artikel 7.  

Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 

2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement (afgørelse fra den 

vallonske regering af 10. december 2009 om gennemførelse af dekret af 3. april 2009 om 

registrering af arbejdsformidlingskontorer), artikel 4. 

 

Det tysktalende fællesskab: Dekret über die Zulassung der Leiharbeitsvermittler und die 

Überwachung der privaten Arbeitsvermittler / Décret du 11 mai 2009 relatif à l'agrément des 

agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées, Article 6. 

 

DE: § 1 and 3 Abs 5 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz –AÜG § 292 SGB III§ 38 

Beschäftigungsverordnung. 

 

ES: Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el 

crecimiento, la competitividad y la eficiencia (tramitado como Ley 18/2014, de 15 de 

octubre). 
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i) Oversættelse og tolkning (CPC 87905) 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang og grænseoverskridende handel 

med tjenesteydelser – markedsadgang: 

 

I BG: Der kræves en kontrakt med udenrigsministeriet for officielle oversættelser, der leveres 

af oversættelsesbureauer. 

 

I CY: Registrering i registeret over oversættere er en forudsætning for at levere 

tjenesteydelser i tilknytning til autoriseret oversættelse og certificering. Der gælder 

statsborgerskabskrav. 

 

I HU: Autoriserede oversættelser, autoriserede certificeringer af oversættelser og bekræftede 

kopier af officielle dokumenter på udenlandske sprog må kun leveres af det ungarske 

oversættelses- og attesteringskontor (OFFI). 

 

I PL: Det er kun fysiske personer, der kan være statsautoriserede translatører. 

 



 

 

…[Bilag 8-B]/da 123 

Hvad angår liberalisering af investeringer – national behandling og grænseoverskridende 

handel med tjenesteydelser – markedsadgang, national behandling: 

 

I FI: Der er krav vedrørende bopæl i EØS for autoriserede translatører. 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – national behandling og grænseoverskridende 

handel med tjenesteydelser – national behandling: 

 

I EE: En statsautoriseret translatør skal være statsborger i en EU-medlemsstat. 

 

I HR: Der kræves EØS-statsborgerskab for autoriserede translatører. 

 

Foranstaltninger: 

BG: Forskrift for legalisering, certificering og oversættelse af dokumenter. 

 

CY: Lov om etablering, registrering og regulering af statsautoriseret oversættelsesvirksomhed 

i Cypern. 
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EE: Vandetõlgi seadus § 2 (3), § 16, (lov om statsautoriserede translatører). 

 

FI: Laki auktorisoiduista kääntäjistä (lov om statsautoriserede translatører) (1231/2007), s. 

2(1)). 

 

HR: Bekendtgørelse om faste retstolke (statstidende 88/2008), artikel 2. 

 

HU: Dekret fra ministerrådet nr. 24/1986 om autoriseret oversættelse og tolkning. 

 

PL: Lov af 25. november 2004 om erhvervet som statsautoriseret translatør eller tolk 

(statstidende nr. 273, punkt 2702), artikel 2.1. 
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j) Andre forretningstjenesteydelser (del af CPC 612, del af 621, del af 625, 87901, 87902, 

88493, del af 893, del af 85990, 87909, ISIC 37) 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang: 

 

I SE: Pantelånere skal være etableret som en virksomhed med begrænset ansvar eller som en 

filial (del af CPC 87909). 

 

Foranstaltninger: 

SE: Lov om pantelånere (1995:1000). 

 

I CZ: En autoriseret emballeringsvirksomhed har kun ret til at yde tjenester med henblik på 

modtagelse og genanvendelse af emballage og skal være en juridisk person, der er etableret 

som et aktieselskab (CPC 88493, ISIC 37). 

 

Foranstaltninger: 

CZ: Lov 477/2001 sml. (lov om emballage) paragraf 16. 
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I NL: Med henblik på kontrolstemplingsvirksomhed kræves der handelsmæssig 

tilstedeværelse i Nederlandene. To offentlige nederlandske monopoler har i øjeblikket 

enerettighed til kontrolstempling af artikler af ædelmetal (del af CPC 893). 

 

Foranstaltninger: 

NL: Waarborgwet 1986. 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang, national behandling: 

 

I PT: Der kræves statsborgerskab i en EU-medlemsstat for at yde inkassovirksomhed og 

kreditoplysningsvirksomhed (CPC 87901, 87902). 

 

Foranstaltninger: 

PT: Lov 49/2004. 
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Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang, national behandling og 

grænseoverskridende handel med tjenesteydelser – markedsadgang, national behandling: 

 

I CZ: Auktionsvirksomhed er underlagt krav om licens. For at opnå en licens (til at udbyde 

frivillige offentlige auktioner) skal en virksomhed være registreret i Den Tjekkiske Republik, 

og en fysisk person er forpligtet til at indhente en opholdstilladelse, og virksomheden eller 

den fysiske person skal være registreret i handelsregistret i Den Tjekkiske Republik (del af 

CPC 612, del af 621, del af 625, del af 85990). 

 

Foranstaltninger: 

CZ: Lov nr. 455/1991 sml. 

Lov om næringsbrev.  

Lov nr. 26/2000 sml. om offentlige auktioner. 

 

Hvad angår grænseoverskridende handel med tjenesteydelser – markedsadgang: 

 

I SE: Den økonomiske plan for en byggeforening skal certificeres af to personer. Disse 

personer skal være offentligt godkendt af myndigheder i EØS (CPC 87909). 

 

Foranstaltninger: 

SE: Lov om byggeforeninger (1991:614). 
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Forbehold nr. 7 – Kommunikationstjenesteydelser 

Sektor – delsektor: Kommunikationstjenesteydelser - post- og kurertjenesteydelser 

Brancheklassifikation: Del af CPC 71235, del af 73210, del af 751 

Forbeholdstype: Markedsadgang 

Afdeling: Liberalisering af investeringer og grænseoverskridende handel 

med tjenesteydelser 

Forvaltningsniveau: EU/ Medlemsstat (medmindre andet er angivet) 
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Beskrivelse: 

 

Post- og kurertjenesteydelser (del af CPC 71235, del af CPC 73210, del af 751) 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang og grænseoverskridende handel 

med tjenesteydelser – markedsadgang: 

 

EU: Organisationen af opstillingen af postkasser på offentlig vej, udstedelsen af frimærker og 

tilvejebringelsen af rekommanderet posttjeneste, der anvendes i forbindelse med retlige eller 

administrative procedurer, kan begrænses i overensstemmelse med national lovgivning. Der 

kan etableres licensordninger for disse tjenesteydelser, som er omfattet af den almindelige 

forsyningspligt. Disse licenser kan være omfattet af en særlig forsyningspligt eller finansielle 

bidrag til en kompensationsfond. 

 

Foranstaltninger: 

EU: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/67/EF af 15. december 1997 om fælles regler 

for udvikling af Fællesskabets indre marked for posttjenester og forbedring af disse tjenesters 

kvalitet, som ændret ved direktiv 2002/39/EF og direktiv 2008/06/EF. 
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Forbehold nr. 8 – Distributionstjenesteydelser 

Sektor – delsektor: Distributionstjenesteydelser – generelt, distribution af tobak, 

distribution af af alkoholiske drikkevarer 

Brancheklassifikation: CPC 3546, del af 621, 6222, 631, del af 632 

Forbeholdstype: Markedsadgang 

National behandling 

Afdeling: Liberalisering af investeringer og grænseoverskridende handel 

med tjenesteydelser 

Forvaltningsniveau: EU/ Medlemsstat (medmindre andet er angivet) 
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Beskrivelse: 

 

a) Distributionstjenesteydelser (CPC 3546, 631, 632 undtagen 63211, 63297, 62276, del af 

621) 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang: 

 

I PT: Der findes en specifik autorisationsordning for oprettelse af bestemte detailforetagender 

og indkøbscentre. Dette vedrører indkøbscentre med et bruttoudlejningsareal på 8 000 m
2
 eller 

derover samt detailforetagender med et salgsareal på 2 000 m
2
 eller derover, når de er 

beliggende uden for indkøbscentre. Hovedkriterier: bidrag til en udvidelse af 

erhvervsmæssige tilbud, vurdering af tjenester til kunden, jobkvaliteten og selskabets sociale 

ansvar, integration i bymæssigt miljø og bidrag til miljøeffektiviteten (CPC 631, 632 

undtagen 63211, 63297). 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang, national behandling og 

grænseoverskridende handel med tjenesteydelser – markedsadgang, national behandling: 

 

I CY: Der gælder nationalitetskrav for repræsentanter for farmaceutiske produkter 

(distributionstjenesteydelser) (CPC 62117). 
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Hvad angår grænseoverskridende handel med tjenesteydelser – markedsadgang, national 

behandling: 

 

I LT: Distribution af pyrotekniske produkter er underlagt licens. Kun juridiske personer, der 

er etableret i EU, kan opnå en licens (CPC 3546). 

 

Foranstaltninger: 

CY: Lov 74(i) 202. 

 

LT: Lov om overvågning af omsætning af civile pyrotekniske produkter (23. marts 2004. Nr. 

IX-2074). 

 

PT: Lovdekret nr. 10/2015, 16. januar. 

 

b) Distribution af tobak (del af CPC 6222, 62228, del af 6310, 63108) 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang, national behandling: 

 

I FR: Statsmonopol på engrossalg og detailsalg af tobak. Krav om statsborgerskab for 

tobakshandlere ("buralistes") (del af CPC 6222, del af 6310). 
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Hvad angår liberalisering af investeringer – national behandling og grænseoverskridende 

handel med tjenesteydelser – national behandling: 

 

I AT: Kun fysiske personer må ansøge om autorisation til at fungere som tobakshandler. 

Statsborgere i en EØS-medlemsstat prioriteres (CPC 63108). 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang, national behandling og 

grænseoverskridende handel med tjenesteydelser – markedsadgang, national behandling: 

 

I ES: Statsmonopol på detailhandel med tobak. Etablering er underlagt krav om 

statsborgerskab i en EU-medlemsstat. Kun fysiske personer må drive en tobakshandel. Hver 

tobakshandler kan ikke få mere end én licens (CPC 63108). 

 

I IT: Der kræves en licens for at distribuere og sælge tobak. Licensen tildeles via offentlige 

procedurer. Tildelingen af licenser er underlagt en økonomisk behovsprøve. Hovedkriterier: 

antallet af eksisterende salgssteder og deres geografiske spredning (del af CPC 6222, del af 

6310). 
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Foranstaltninger: 

AT: Lov om tobaksmonopol 1996, § 5 og § 27. 

 

ES: Lov 14/2013 af 27. september 2014. 

 

FR: Code général des impôts, artikel 568 og artikel 276-279 de l'annexe 2 de ce code. 

 

IT: Lovdekret 184/2003. 

Lov 165/1962. 

Lov 3/2003. 

Lov 1293/1957. 

Lov 907/1942.  

Dekret udstedt af republikkens præsident (D.P.R.) 1074/1958. 
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c) Distribution af alkoholiske drikkevarer (CPC 62226, 631) 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang og grænseoverskridende handel 

med tjenesteydelser – markedsadgang: 

 

I SE: Systembolaget AB har regeringsmonopol på at sælge spiritus, vin og øl (bortset fra 

alkoholfrie øl). Alkoholholdige drikkevarer er drikkevarer med en alkoholprocent på over 

2,25. For øl er grænsen for alkoholprocenten på over 3,5 (del af CPC 631). 

 

Foranstaltninger: 

SE: Alkoholloven (2010:1622). 
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Forbehold nr. 9 – Undervisning  

Sektor – delsektor: Undervisning (privatfinansieret) 

Brancheklassifikation: CPC 921, 922, 923, 924 

Forbeholdstype: Markedsadgang 

National behandling 

Øverste ledelse og bestyrelser 

Afdeling: Liberalisering af investeringer og grænseoverskridende handel 

med tjenesteydelser 

Forvaltningsniveau: EU/ Medlemsstat (medmindre andet er angivet) 
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Beskrivelse: 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang, national behandling: 

 

I BG: Privatfinansieret undervisning på primært og sekundært niveau må kun leveres af 

autoriserede bulgarske selskaber (handelsmæssig tilstedeværelse kræves). Bulgarske 

børnehaver og skoler med udenlandsk deltagelse må etableres eller omdannes på anmodning 

fra sammenslutninger, selskaber eller virksomheder bestående af bulgarske og udenlandske 

fysiske eller juridiske enheder, som er behørigt registreret i Bulgarien, ved beslutning fra 

ministerrådet efter indstilling fra ministeren for uddannelse, unge og videnskab. Udenlandsk 

ejede børnehaver og skoler må etableres eller omdannes på anmodning fra udenlandske 

juridiske enheder i overensstemmelse med internationale aftaler og konventioner og i henhold 

til ovennævnte bestemmelser. Udenlandske institutioner, der tilbyder undervisning på 

sekundært niveau, kan ikke etablere datterselskaber på Bulgariens territorium. Udenlandske 

institutioner, der tilbyder undervisning på sekundært niveau, må kun åbne fakulteter, 

departementer, institutter og skoler i Bulgarien inden for det bulgarske system for 

undervisning på sekundært niveau og i samarbejde med dette (CPC 921, 922). 

 

I SI: Privatfinansierede grundskoler må kun oprettes af slovenske fysiske og juridiske 

personer. Tjenesteyderen skal etablere et registreret kontor eller en filial (CPC 921). 
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Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang: 

 

I CZ og SK: Der kræves etablering i en EU-medlemsstat for at ansøge om statslig 

godkendelse til at operere som en privatfinansieret videregående uddannelsesinstitution. Dette 

forbehold gælder ikke for teknisk og erhvervsfaglig sekundærundervisning (CZ CPC 92390, 

SK CPC 92). 

 

I ES og IT: Der kræves autorisation for at åbne et privatfinansieret universitet, som udsteder 

anerkendte diplomer eller beviser. Der anvendes en økonomisk behovsprøve. Hovedkriterier: 

befolkningssituation og tæthed for eksisterende indretninger. 

 

I ES: Proceduren omfatter godkendelse fra parlamentet. 

 

I IT: Dette er baseret på et treårigt program, og det er kun italienske juridiske personer, som 

må være autoriseret til at udstede statsligt anerkendte diplomer (CPC 923). 
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Hvad angår liberalisering af investeringer – national behandling, øverste ledelse og 

bestyrelser og grænseoverskridende handel med tjenesteydelser – markedsadgang: 

 

I EL: Der kræves statsborgerskab i en EU-medlemsstat for ejere og et flertal af 

bestyrelsesmedlemmerne i privatfinansierede primær- og sekundærskoler samt for lærere i 

privatfinansieret primær- og sekundæruddannelse (CPC 921, 922). Uddannelse på 

universitetsniveau må udelukkende tilvejebringes af institutioner, som er fuldt selvstyrede 

offentligretlige juridiske personer. Dog tillader lov 3696/2008, at EU-borgere (fysiske eller 

juridiske personer) må etablere private videregående uddannelsesinstitutioner, der udsteder 

certifikater, som ikke anerkendes som svarende til eksamensbeviser for 

universitetsuddannelse (CPC 923). 
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Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang og grænseoverskridende handel 

med tjenesteydelser – markedsadgang: 

 

I AT: Levering af privatfinansieret undervisning på universitetsniveau inden for anvendte 

videnskaber kræver tilladelse fra den kompetente myndighed og rådet for videregående 

uddannelse (Fachhochschulrat). En investor, der ønsker at levere et studieprogram inden for 

anvendte videnskaber, skal have levering af sådanne programmer som sin primære forretning 

og skal indsende en behovsvurdering og markedsundersøgelse med henblik på det foreslåede 

undervisningsprograms accept. Det kompetente ministerium har tilladelse til at afvise en 

autorisation, hvis programmet bedømmes til at være inkompatibelt med nationale 

undervisningsinteresser. En ansøger til et privat universitet kræver en autorisation fra den 

kompetente myndighed (det østrigske akkrediteringsråd). Det kompetente ministerium kan 

afvise godkendelsen, hvis afgørelsen fra akkrediteringsmyndigheden ikke stemmer overens 

med nationale undervisningsinteresser (CPC 923). 
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Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang, national behandling og 

grænseoverskridende handel med tjenesteydelser – markedsadgang, national behandling: 

 

I FR: Der kræves statsborgerskab i en EU-medlemsstat for at undervise i en privatfinansieret 

undervisningsinstitution (CPC 921, 922, 923). Dog kan japanske statsborgere opnå 

autorisation fra de relevante kompetente myndigheder med henblik på at undervise i 

undervisningsinstitutioner på primært, sekundært og videregående niveau. Japanske 

statsborgere kan også opnå autorisation fra de relevante kompetente myndigheder med 

henblik på at etablere og drive eller administrere undervisningsinstitutioner på primært, 

sekundært og videregående niveau. En sådan autorisation tildeles på et skønsmæssigt 

grundlag. 

 

Hvad angår grænseoverskridende handel med tjenesteydelser – markedsadgang, national 

behandling: 

 

I MT: Tjenesteydere, der ønsker at levere privatfinansieret videregående uddannelse eller 

voksenundervisning, skal indhente licens fra ministeriet for uddannelse og beskæftigelse. 

Afgørelsen om, hvorvidt der udstedes en licens, kan være skønsmæssig (CPC 923, 924). 
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Foranstaltninger: 

AT: Lov om universitet for anvendt videnskab, BGBl. I Nr. 340/1993 som ændret, § 2. Lov 

om private universiteter, BGBl. I Nr. 74/2011 som ændret, § 2.  

Lov om kvalitetssikring inden for videregående uddannelse, BGBl. Nr. 74/2011 som ændret, 

§ 25 (3). 

 

BG: Lov om offentlig uddannelse, artikel 12.  

Lov om videregående uddannelse, afsnit 4 i de supplerende bestemmelser. 

 

CZ: Lov nr. 111/1998 sml. (lov om videregående uddannelse), § 39.  

Lov nr. 561/2004 sml. om uddannelse på førskoleniveau, grundniveau, sekundært niveau, 

tertiært niveau og faglig og anden uddannelse (uddannelsesloven). 

 

EL: Lov 682/1977, 284/1968, 2545/1940, præsidentdekret 211/1994, som ændret ved 

præsidentdekret 394/1997, Grækenlands forfatning, artikel 16, stk. 5, og lov 3549/2007. 

 

ES: Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades (Lov 6 / 2001 af 21. 

december om universiteter), Article 4. 
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FR: Code de l'éducation, artikel L 444-5, L 914-4, L 441-8, L 731-8, L 731-1 til 8. 

 

IT: Kongeligt dekret 1592/1933 (lov om sekundærundervisning). 

Lov 243/1991 (lejlighedsvise offentlige tilskud til private universiteter). 

Resolution 20/2003 fra CNVSU (Comitato nazionale per la valutazione del sistema 

universitario).  

Dekret fra republikkens præsident (DPR) 25/1998. 

 

MT: Retslig meddelelse 296 af 2012. 

 

SI: Lov om organisation og finansiering af uddannelse (Republikken Sloveniens statstidende, 

nr. 12/1996) og revisioner heraf, artikel 40. 

 

SK: Lov nr. 131 af 21. februar 2002 om videregående uddannelser og om ændringer og 

supplementer til bestemte love. 
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Forbehold nr. 10 - Tjenesteydelser på miljøområdet 

Sektor – delsektor: Tjenesteydelser på miljøområdet – bearbejdning og 

genanvendelse af brugte batterier og akkumulatorer, udtjente 

biler og affald fra elektrisk og elektronisk udstyr; beskyttelse af 

luft og klima (rensning af udstødningsgasser) 

Brancheklassifikation: Del af CPC 9402, 9404 

Forbeholdstype: Markedsadgang 

Afdeling: Liberalisering af investeringer og grænseoverskridende handel 

med tjenesteydelser 

Forvaltningsniveau: EU/ Medlemsstat (medmindre andet er angivet) 

 

Beskrivelse: 

 

I SK: Med henblik på bearbejdning og genanvendelse af brugte batterier og akkumulatorer, 

spildolier, udtjente biler og affald fra elektrisk og elektronisk udstyr kræves der stiftelse i en 

EU- eller EØS-medlemsstat (krav om bopæl) (del af CPC 9402). 
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Hvad angår grænseoverskridende handel med tjenesteydelser – markedsadgang: 

 

I SE: Kun enheder, som er etableret i Sverige eller har deres hovedsæde i Sverige, kan opnå 

akkreditering med henblik på at udføre kontrol af udstødningsgasser (CPC 9404). 

 

Foranstaltninger: 

SE: Lov om køretøjer (2002:574). 

 

SK: Lov 79/2015 om affald. 
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Forbehold nr. 11 – Finansielle tjenesteydelser  

Sektor – delsektor: Finansielle tjenesteydelser – forsikrings- og bankvirksomhed 

Forbeholdstype: Markedsadgang 

National behandling 

Øverste ledelse og bestyrelser 

Afdeling: Liberalisering af investeringer og grænseoverskridende handel 

med tjenesteydelser 

Forvaltningsniveau: EU/ Medlemsstat (medmindre andet er angivet) 
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Beskrivelse: 

 

a) Forsikringsvirksomhed 

 

I BG: Pensionsforsikring skal udføres via et aktieselskab med licens i henhold til 

socialforsikringsloven, som skal være registreret i henhold til handelsloven eller lovgivningen 

i en anden EU-medlemsstat (ingen filialer). Initiativtagere til og selskabsdeltagere i 

pensionsforsikringsselskaber må være ikke-hjemmehørende juridiske personer, der er 

registreret som socialforsikring, kommerciel forsikring eller andet finansieringsinstitut i 

henhold til den pågældende nationale lovgivning, hvis de fremlægger bankreferencer fra en 

førsteklasses udenlandsk bank, der er bekræftet af den bulgarske nationalbank. Enkeltpersoner 

uden bopæl kan ikke være initiativtagere til og selskabsdeltagere i 

pensionsforsikringsselskaber. Indkomsten fra frivillige tillægspensioner samt lignende 

indkomst direkte forbundet med frivillig pensionsforsikring, der udføres af personer, som er 

registreret i henhold til en anden EU-medlemsstats lovgivning, og som i overensstemmelse 

med den pågældende lovgivning må udøve virke i forbindelse med frivillig 

pensionsforsikring, pålægges ikke skat i henhold til den procedure, som er fastsat i loven om 

selskabsskat. Formanden for ledelsen, formanden for bestyrelsen, den administrerende 

direktør og administrerende agent skal have fast adresse eller fast bopæl i Bulgarien. 

 



 

 

…[Bilag 8-B]/da 148 

Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang, national behandling og 

grænseoverskridende handel med tjenesteydelser – markedsadgang, national behandling: 

 

I AT: Reklame og mægling på vegne af et datterselskab, der ikke er etableret i Den 

Europæiske Union, eller på vegne af en filial, der ikke er etableret i Østrig (undtagen 

genforsikring og retrocession), er forbudt. 

 

I DE og LT: Forsikringsselskaber, der ikke er etableret i Den Europæiske Union, må kun 

levere direkte forsikring, hvis der oprettes en filial, og der gives tilladelse til denne. 

 

I DK: Ingen andre personer eller virksomheder (inkl. forsikringsselskaber) end 

forsikringsselskaber med særlig tilladelse efter dansk lovgivning eller med tilladelse udstedt 

af kompetente danske myndigheder må erhvervsmæssigt medvirke ved tegning af direkte 

forsikring af personer med residens i Danmark, af danske skibe eller af ejendom i Danmark. 

 

I PL: Optagelse i det lokale register for forsikringsmæglere (ingen filialer) kræves. 
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Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang, national behandling: 

 

I AT: For at opnå en licens til at åbne en filial skal udenlandske forsikringsselskaber have en 

juridisk form, der svarer til eller er sammenlignelig med et aktieselskab eller en gensidig 

forsikringsforening i deres hjemland. En filial skal forvaltes af mindst to fysiske personer, der 

har bopæl i Østrig. 

 

I BG: Før der må etableres en filial eller et agentur med henblik på levering af 

forsikringstjenester, skal det pågældende udenlandske forsikringsselskab eller 

genforsikringsselskab have fået tilladelse til i sit hjemland at drive virksomhed inden for de 

samme forsikringsklasser, som det ønsker at tilbyde i Bulgarien. Der er bopælskrav for 

medlemmer af ledelsen og kontrolorganet for (gen)forsikringsselskaber og enhver person, 

som er autoriseret til at forvalte eller repræsentere (gen)forsikringsselskabet. 

 

I ES: Før der må etableres en filial eller et agentur i Spanien med henblik på levering af visse 

forsikringsklasser, skal det pågældende udenlandske forsikringsselskab i mindst fem år have 

haft tilladelse til i sit hjemland at drive virksomhed inden for de samme forsikringsklasser. 

 

I PT: For at kunne oprette en filial eller et agentur skal udenlandske forsikringsselskaber 

kunne dokumentere mindst fem års forudgående driftsmæssig erfaring. 
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I PT, ES og BG: Direkte filialer er ikke tilladt for forsikringsmægling, som er forbeholdt 

selskaber, der er oprettet i overensstemmelse med lovgivningen i en EU-medlemsstat. 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang: 

 

I EL: Etableringsretten omfatter ikke oprettelse af repræsentationskontorer eller anden 

permanent tilstedeværelse for forsikringsselskaber, medmindre de pågældende kontorer 

etableres som agenturer, filialer eller hovedsæder. 

 

Hvad angår udelukkende national behandling:  

 

I SE: Forsikringsformidlingsvirksomheder, der ikke er registreret i Den Europæiske Union, 

må kun etablere en handelsmæssig tilstedeværelse via en filial. 

 

Hvad angår grænseoverskridende handel med tjenesteydelser – markedsadgang, national 

behandling: 

 

I IT: Der kræves EU-statsborgerskab for at udøve aktuarerhvervet, undtagen for udenlandske 

fagpersoner, der kan opnå tilladelse til at udøve erhvervet på grundlag af gensidighed. 
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I SE: Levering af direkte forsikring er kun tilladt gennem en leverandør af 

forsikringstjenesteydelser, der har særlig tilladelse i Sverige, forudsat at den udenlandske 

tjenesteyder og det svenske forsikringsselskab tilhører samme virksomhedskoncern eller har 

indgået en samarbejdsaftale. 

 

Foranstaltninger: 

AT: Lov om overvågning af forsikringer, §5 (1) 3 (VAG), BGBI. Nr. 569/1978, §1 (2). 

 

BG: Lov om forsikringsvirksomhed, artikel 12, 56-63, 65, 66 og 80, stk. 4. 

 

DE: §§67-69 Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) for alle forsikringstjenesteydelser - 

gennemfører Solvens 2; sammenholdt med §105 Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung 

(LuftVZO) kun for obligatorisk ansvarsforsikring i forbindelse med luftfart. 

 

DK: Lov om finansiel virksomhed jf. lovbekendtgørelse 182 af 18. februar 2015. 

 

EL: Lovdekret 400/1970. 

 

ES: Reglamento de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras y 

Reaseguradoras (RD 1060/2015, de 20 de noviembre de 2015), Article 36. 

 



 

 

…[Bilag 8-B]/da 152 

IT: Artikel 29 i loven om privat forsikring (lovdekret nr. 209 af 7. september 2005).  

Lov 194/1942, artikel 4, lov 4/1999 om registeret. 

 

LT: Lovgivning om forsikring, 18. september, 2003 m. Nr. IX-1737, seneste ændring af 15. 

december 2016.  

Lov nr. XIII-98. 

 

PL: Lov om forsikringsvirksomhed af 22. maj 2003 (statstidende 2003, nr. 124, punkt 1151).  

Lov om forsikringsformidling af 22. maj 2003 (statstidende 2003, nr. 124, punkt 1154), 

artikel 16 og 31. 

 

PT: Artikel 7 i lovdekret 94-B/98 og kapitel I, afsnit VI i lovdekret 94-B/98, artikel 34, nr. 6, 

7, og artikel 7 i lovdekret 144/2006. 

 

SE: Lag om försäkringsförmedling (lov om forsikringsformidling) (2005:405).  

Lov om udenlandsk forsikringsvirksomhed i Sverige (1998:293). 
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b) Bankvirksomhed og andre finansielle tjenesteydelser 

 

Hvad angår grænseoverskridende handel med tjenesteydelser – markedsadgang, national 

behandling: 

 

I HU: Virksomheder, der ikke er hjemmehørende i EØS, må kun levere finansielle 

tjenesteydelser eller deltage i aktiviteter i tilknytning til finansielle tjenesteydelser via en filial 

i Ungarn. 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang, national behandling: 

 

I BG: Personer, som leder og repræsenterer banken, skal være personligt til stede på ledelsens 

adresse. Stedet for finansieringsinstituttets primære forretning skal være på Bulgariens 

territorium. 

 

I HU: Bestyrelsen i et kreditinstitut skal have mindst to medlemmer, der er anerkendt som 

havende bopæl i henhold til valutaforskrifter og forinden har haft fast bopæl i Ungarn i mindst 

et år. 

 

Filialer af forvaltningsfirmaer for investeringsfonde, der ikke er hjemmehørende i EØS, må 

ikke deltage i ledelsen af europæiske investeringsfonde og må ikke yde kapitalforvaltning til 

private pensionsfonde. 
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I RO: Markedsoperatører er juridiske personer, der er etableret som aktieselskaber i henhold 

til bestemmelserne i virksomhedsloven. Alternative handelssystemer kan forvaltes af en 

systemoperatør, der er etableret på de vilkår, der er beskrevet ovenfor, eller af et 

investeringsfirma, der er autoriseret af CNVM. 

 

I SE: En stifter af en sparekasse skal være en fysisk person, der er hjemmehørende i en EØS-

medlemsstat. 

 

Hvad angår udelukkende markedsadgang: 

 

I PT: Administration af pensionsfonde må kun varetages af specialiserede selskaber, der er 

registreret i Portugal til dette formål, og af forsikringsselskaber, der er etableret i Portugal og 

har tilladelse til at udøve livsforsikringsvirksomhed, eller af enheder, der har tilladelse til at 

forvalte pensionsfonde i andre EU-medlemsstater. Direkte filialer fra ikke-EU-medlemsstater 

er ikke tilladt. 

 

I SI: En pensionsordning må tilbydes af en fælles pensionsfond (som ikke er en juridisk enhed 

og derfor forvaltes af et forsikringsselskab, en bank eller et pensionsselskab), et 

pensionsselskab eller et forsikringsselskab. Desuden kan en pensionsordning tilbydes af 

udbydere af pensionsordninger, der er etableret i overensstemmelse med de forskrifter, der 

gælder i en EU-medlemsstat. 
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Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang, national behandling og 

grænseoverskridende handel med tjenesteydelser – markedsadgang, national behandling: 

 

I IT: For at blive autoriseret til at forvalte værdipapirafviklingssystemet eller 

værdipapircentraltjenester med en virksomhed i Italien kræves det, at virksomheden er stiftet i 

Italien (ingen filialer). I tilfælde af institutter for kollektiv investering, bortset fra institutter 

for kollektiv investering i værdipapirer ("UCITS"), der er harmoniseret under EU-

lovgivningen, kræves det, at trustforvalteren eller depotet er etableret i Italien eller i en anden 

EU-medlemsstat og har en filial i Italien. Administrationsvirksomheder for investeringsfonde, 

der ikke er harmoniseret under EU-lovgivningen, skal også være registreret i Italien (ingen 

filialer). Kun banker, forsikringsselskaber, investeringsselskaber og virksomheder, der 

forvalter UCITS, som er harmoniseret i henhold til EU-lovgivningen med retligt hovedsæde i 

Den Europæiske Union samt UCITS, der er stiftet i Italien, må administrere 

pensionsfondsmidler. Til dørsalg skal formidlere anvende autoriserede sælgere af finansielle 

tjenesteydelser, der har bopæl i en EU-medlemsstat. Repræsentationskontorer for ikke-EU-

formidlere kan ikke udføre aktiviteter, der er målrettet tilvejebringelse af 

investeringstjenester, inklusive handel for egen regning og for kunders regning, placering af 

og garanti for finansielle instrumenter (filial krævet). 
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Foranstaltninger: 

BG: Lov om kreditinstitutter, artikel 2 og 17. 

Socialloven, artikel 121e.  

Lov om valuta, artikel 3. 

 

HU: Lov CCXXXVII af 2013 om kreditinstitutter og finansielle virksomheder. 

Lov CCXXXVII af 2013 om kreditinstitutter og finansielle virksomheder.  

Lov CXX af 2001 om kapitalmarkedet. 

 

IT: Lovdekret 58/1998, artikel 1, 19, 28, 30-33, 38, 69 og 80. 

Fælles forskrift for Italiens centralbank og Consob 22.2.1998, artikel 3 og 41. 

Forskrift for Italiens centralbank 25.1.2005.  

Del V, kapitel VII, afsnit II, forskrift for Consob 16190 af 29.10.2007, artikel 17-21, 78-81, 

91-111. 
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PT: Lovdekret 12/2006, som ændret ved lovdekret 180/2007, lovdekret 357-A/2007, forskrift 

7/2007-R, som ændret ved forskrift 2/2008-R, forskrift 19/2008-R, forskrift 8/2009. 

 

RO: Lov nr. 297/2004 om kapitalmarkeder, CNVM ("Comisia Nationala a Valorilor 

Mobiliare") forordning nr. 2/2006 om regulerede markeder og alternative handelssystemer. 

 

SE: Sparbankslagen (lov om sparekasser) (1987:619), kapitel 2, § 1, del 2. 

 

SI: Lov om pensions- og handicapforsikring (statstidende nr. 102/15). 
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Forbehold nr. 12 – Sundhedstjenesteydelser og sociale tjenesteydelser  

Sektor – delsektor: Sundhedstjenesteydelser og sociale tjenesteydelser 

Brancheklassifikation: CPC 931, 933 

Forbeholdstype: Markedsadgang 

National behandling 

Afdeling: Liberalisering af investeringer og grænseoverskridende handel 

med tjenesteydelser 

Forvaltningsniveau: EU/ Medlemsstat (medmindre andet er angivet) 

 

Beskrivelse: 

 

I DE (gælder ligeledes det regionale forvaltningsniveau): Redningstjenester og "kvalificerede 

ambulancetjenester" er organiseret og reguleret af delstaterne (Länder). De fleste delstater 

uddelegerer kompetencer i forbindelse med redningstjenester til kommunerne. Kommunerne 

har tilladelse til at foretrække non-profit-organisationer som operatører. Dette gælder på lige 

fod for udenlandske og nationale tjenesteydere (CPC 931, 933). Ambulancetjenester er 

underlangt planlægning, tilladelse og akkreditering. Telemedicin må kun ydes i forbindelse 

med en primær behandling, der involverer forudgående fysisk tilstedeværelse af en læge. 

Antallet af IKT- (informations- og kommunikationsteknologi) tjenesteydere kan være 

begrænset med henblik på at garantere interoperabilitet, kompatibilitet og de nødvendige 

sikkerhedsstandarder. Dette gælder på ikkediskriminatorisk vis. 
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I FR: Mens andre typer retlige former kan anvendes af investorer fra Den Europæiske Union, 

har udenlandske investorer kun adgang til de retlige former "société d'exercice liberal" og 

"société civile professionnelle". Der kræves fransk statsborgerskab med henblik på læge-, 

tandlæge- og jordmodervirksomhed. Det er dog muligt for udlændinge at få adgang inden for 

årligt fastsatte kvoter. Med henblik på læge-, tandlæge- og jordmodervirksomhed samt 

sygeplejerskevirksomhed, må denne kun udføres via anonyme, à responsabilité limitée eller 

en commandite par actions (SEL) eller SCP. Med henblik på hospitals- og 

ambulancevirksomhed, behandlingshjem (bortset fra hospitalsvirksomhed) og sociale 

tjenesteydelser kræves en autorisation for at udøve ledelsesmæssige funktioner. I 

autorisationsproceduren tages der hensyn til, om der er lokale ledere til rådighed. 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang, national behandling: 

 

I AT: Samarbejde mellem læger med henblik på levering af ambulante 

sundhedstjenesteydelser til offentligheden, såkaldte gruppepraksis, må kun etableres i den 

juridiske form af et Offene Gesellschaft/OG eller et Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung/GmbH. Kun læger kan indgå som partnere i en sådan gruppepraksis. De skal have ret 

til at udøve selvstændig lægevirksomhed, være registreret hos det østrigske lægeforbund og 

aktivt udøve lægevirksomhed i praksissen. Andre fysiske og juridiske personer må ikke indgå 

som partnere i gruppepraksissen og må ikke have del i dens indtægter eller fortjeneste (del af 

CPC 9312). 
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Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang: 

 

I HR: Etablering af visse privatfinansierede sociale behandlingsfaciliteter kan være underlagt 

behovsbaserede begrænsninger i særlige geografiske områder (CPC 9311, 93192, 93193, 

933). 

 

I SI: Der gælder et statsmonopol for følgende tjenesteydelser: blodlevering, blodpræparater, 

fjernelse og konservering af menneskelige organer med henblik på transplantation, 

sociomedicinske, hygiejniske, epidemiologiske og sundhedsøkologiske tjenesteydelser, 

patoanatomiske tjenesteydelser og biomedicinsk støttet forplantning (CPC 931). 

 

Foranstaltninger: 

AT: Lægeloven, BGBl. I Nr. 169/1998, §§ 52a - 52c. 

Forbundslov om udøvelse af bestemte medicinsk-tekniske erhverv, BGBl. Nr. 460/1992.  

Forbundslov om massører, BGBl. Nr. 169/2002. 

 

DE: Bundesärzteordnung (forbundsbekendtgørelse for læger): 

Gesetz über die Ausübung der Zahnheilkunde. 

Gesetz über die Berufe des Psychologischen Psychotherapeuten und des Kinder- und 

Jugendlichentherapeuten (lov om ydelse af psykologtjenester af 16.7.1998). 

Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung. 
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Gesetz über den Beruf der Hebamme und des Entbindungspflegers. 

Gesetz über den Beruf der Rettungsassistentin und des Rettungsassistenten. 

Gesetz über die Berufe in der Krankenpflege. 

Gesetz über die Berufe in der Physiotherapie. 

Gesetz über den Beruf des Logopäden. 

Gesetz über den Beruf des Orthoptisten und der Orthoptistin. 

Gesetz über den Beruf der Podologin und des Podologen. 

Gesetz über den Beruf der Diätassitentin und des Diätassistenten. 

Gesetz über den Beruf der Ergotherapeutin und des Ergotherapeuten. 

Bundesapothekerorndung: 

Gesetz über den Beruf des pharmazeutisch-technischen Assistenten. 

Gesetz über technische Assistenten in der Medizin, Personenbeförderungsgesetz (lov om 

personbefordring). 

Gesetz über den Rettungsdienst (Rettungsdienstgesetz - RDG) in Baden-Württember vom 

08.02.2010 (GBl. 2010, side 285). 

Bayerisches Rettungsdienstgesetz (BayRDG) vom 22.07.2008 (GVBl 2008, side 429). 

Gesetz über den Rettungsdienst für das Land Berlin (Rettungsdienstgesetz) vom 08.07.1993 

(GVBl. side 313). 

Gesetz über den Rettungsdienst im Land Brandenburg (BbgRettG) in der Fassung vom 

18.05.2005. 

Gesetz über den Rettungsdienst im Lande Bremen (BremRettDG) vom 22.09.1992. 
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Hamburgisches Rettungsdienstgesetz (HmbRDG) vom 09.06.1992. 

Gesetz über den Rettungsdienst für das Land Mecklenburg-Vorpommern (RDGM-V) vom 

01.07.1993. 

Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz (NRettDG) vom 02.10.2007 (GVBl, side 473). 

Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch 

Unternehmer (RettG NRW) vom 09.11.1992. 

Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (RettDG) 

vom 22.04.1991. 

Saarländisches Rettungsdienstgesetz (SRettG) vom 09.02.1994. 

Gesetz zur Neuordnung des Brandschutzes, Rettungsdienstes und Katastrophenschutzes im 

Freistaat Sachsen vom 24.06.2004. 

Rettungsdienstgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (RettDG LSA) vom 07.11.1993. 

Gesetz über die Notfallrettung und den Krankentransport im Land Schleswig-Holstein (RDG) 

vom 29.11.1991. 

Thüringer Rettungsdienstgesetz (ThüRettG) vom 22.12.1992. 

§ 8 Krankenhausfinanzierungsgesetz (lov om finansiering af hospitaler). 

§§ 14, 30 Gewerbeordnung (tysk lovbekendtgørelse om handel og industri). 

§ 108 Sozialgesetzbuch V (sociallovbog nr. V). 
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Lovmæssig sundhedsforsikring: 

§ 291b SGB V (sociallovbog nr. V) E-sundhedsudbyder. 

§ 15 Sozialgesetzbuch VI (SGB VI, sociallovbog nr. VI). 

§ 34 Sozialgesetzbuch VII (SGB VII, sociallovbog nr. VII), ulykkesforsikring. 

§ 21 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX, sociallovbog nr. IX) Rehabilitation und Teilhabe 

behinderter Menschen). 

§ 72 Sozialgesetzbuch XI (SGB XI, sociallovbog nr. XI), langfristet plejeforsikring. 

Landespflegegesetze: 

Gesetz zur Umsetzung der Pflegeversicherung in Baden-Württemberg (Landespflegegesetz - 

LPflG) vom 11. September 1995. 

Gesetz zur Ausführung der Sozialgesetze (AGSG) vom 8. Dezember 2006. 

Gesetz zur Planung und Finanzierung von Pflegeeinrichtungen 

(Landespflegeeinrichtungsgesetz - LPflegEG) vom 19. Juli 2002. 

Gesetz zur Umsetzung des Elften Buches Sozialgesetzbuch. 

(Landespflegegesetz - LPflegeG) vom 29. Juni 2004. 

Gesetz zur Ausführung des Pflege-Versicherungsgesetzes im Lande Bremen und zur 

Änderung des Bremischen Ausführungsgesetzes zum Bundessozialhilfegesetz 

(BremAGPflegeVG) vom 26. März 1996. 

Hamburgisches Landespflegegesetz (HmbLPG) vom 18. September 2007. 

Hessisches Ausführungsgesetz zum Pflege-Versicherungsgesetz vom 19. Dezember 1994. 
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Landespflegegesetz (LPflegeG M-V) vom 16. Dezember 2003. 

Gesetz zur Planung und Förderung von Pflegeeinrichtungen nach dem Elften Buch 

Sozialgesetzbuch (Niedersächsisches Pflegegesetz - NPflegeG) vom 26. Mai 2004. 

Gesetz zur Umsetzung des Pflege-Versicherungsgesetzes (Landespflegegesetz Nordrhein-

Westfalen - PfG NW) vom 19. März 1996. 

Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur 

(LPflegeASG) vom 25. Juli 2005 (GVBl 2005, S. 299) – (Rheinland-Pfalz). 

Saarländisches Gesetz Nr. 1355 zur Planung und Förderung von Pflegeeinrichtungen vom 21. 

Juni 1995. 

Sächsisches Pflegegesetz (SächsPflegeG) vom 25. März 1996 ist zum 31.12.2002 außer Kraft 

getreten). 

Ausführungsgesetz zum Pflege-Versicherungsgesetz (PflegeV-AG) vom 7. August 1996. 

Ausführungsgesetz zum Pflege-Versicherungsgesetz (Landes-pflegegesetz - LPflegeG) vom 

10. Februar 1996. 

Thüringer Gesetz zur Ausführung des Pflege-Versicherungsgesetzes (ThürAGPflegeVG) vom 

20. Juli 2005. 

Personenbeförderungsgesetz (lov om personbefordring). 

Landeskrankenhausgesetz Baden-Württemberg vom 29.11.2007. 
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Bavarian Act on Hospitals (Bayerisches Krankenhausgesetzes - BayKrG) vom 28.03.2007. 

§§ 12, 13, 14 Krankenhausentwicklungsgesetz Brandenburg (BbgKHEG) vom 08.07.2009 

(GVBl. I/09, side 310). 

Berliner Gesetz zur Neuregelung des Krankenhausrechts vom 18.09.2011 (GVBl. side 483). 

Bremisches Krankenhausgesetz (BrmKrHG) vom 12.04.2011 (Gesetzblatt Bremen vom 

29.04.2011). 

Hamburgisches Krankenhausgesetz (HmbKHG) vom 17.04.1991 (HmbGVBl. side 127. 

§§ 17-19 Hessisches Krankenhausgesetz 2011 (HKHG 2011) vom 21.12.2010 (GVBl. I 2010, 

Seite 587). 

Krankenhausgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (LKHG M-V) vom 20.05.2011 

(GVOBl. M-V 2011, side 327). 

Niedersächsisches Krankenhausgesetz (NKHG) vom 19.01.2012 (Nds. GVBl. Nr. 1 vom 

26.01.2012, side 2). 

Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) vom 

11.12.2007 (GV. NRW side 702). 

§ 6 Landeskrankenhausgesetz Rheinland-Pfalz (LKG Rh-Pf) in der Fassung vom 01.12.2010 

(GVBl. side 433). 

Saarländisches Krankenhausgesetz (SKHG) vom 13.07.2005. 

Gesetz zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) in Schleswig- 
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Holstein vom 12.12.1986 (GVOBl. Schl.-H. side 302). 

§ 3 Krankenhausgesetz Sachsen-Anhalt (KHG LSA) vom 14.04.2005 (GVBl. LSA 2005, side 

202). 

Gesetz zur Neuordnung des Krankenhauswesens (Sächsisches Krankenhausgesetz - 

SächsKHG) vom 19.08.1993 (Sächs GVBl. side 675). 

§ 4 Thüringischer Krankenhausgesetz (Thür KHG) in der Fassung der Neubekanntmachung 

30.04.2003 (GVBl. side 262).  

Gesetz zur Neuordnung des Krankenhauswesens (Sächsisches Krankenhausgesetz – 

SächsKHG) vom 19. August 1993 (SächsGVBl. side 675). 

 

FR: Loi 90-1258 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales, modifiée 

par les lois 2001-1168 du 12 décembre 2001 et 2008-776 du 4 août 2008 et la loi 66-879 du 

29 novembre 1966 (SCP).  

Code de la santé publique, articles L6122-1, L6122-2 (Ordonnance2010-177 du 23 février 

2010). 

 

HR: Lov om sundhedspleje (statstidende 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 70/12, 

144/12). 

 

SI: Lov om sundhedstjenesteydelser, statstidende for RS, nr. 23/2005, artikel 1, 3 og 62-64.  

Lov om behandling af barnløshed og procedurer for biomedicinsk støttet forplantning, 

statstidende for RS, nr. 70/00, artikel 15 og 16. 
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Forbehold nr. 13 – Turisme og rejserelaterede tjenesteydelser 

Sektor – delsektor: Turisme og rejserelaterede tjenesteydelser - hoteller, 

restauranter og catering; rejsebureauer og rejsearrangører 

(herunder turledere); turistguidevirksomhed 

Brancheklassifikation: CPC 641, 642, 643, 7471, 7472 

Forbeholdstype: Markedsadgang 

National behandling 

Øverste ledelse og bestyrelser 

Afdeling: Liberalisering af investeringer og grænseoverskridende handel 

med tjenesteydelser 

Forvaltningsniveau: EU/ Medlemsstat (medmindre andet er angivet) 
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Beskrivelse: 

 

I BG: Der kræves stiftelse (ingen filialer). Turvirksomhed eller rejsebureauvirksomhed må 

leveres af en person, som er etableret i en EU-medlemsstat eller i en EØS-medlemsstat, hvis 

nævnte person efter etableringen på Bulgariens territorium fremlægger et eksemplar af et 

dokument, der certificerer den pågældendes ret til at udøve nævnte aktivitet, og et certifikat 

eller et andet dokument, der er udstedt af et kreditinstitut eller et forsikringsselskab, der 

indeholder data om, at der er indgået en forsikring, der dækker nævnte persons ansvar i 

tilfælde af skade, som skyldes resultatet af en skyldig manglende overholdelse af 

erhvervsmæssige pligter. Antallet af udenlandske ledere må ikke overstige antallet af ledere, 

der er bulgarske statsborgere, når den offentlige andel (stat eller kommune) i et bulgarsk 

selskabs egenkapital overstiger 50 procent. Krav om EØS-statsborgerskab for turistguider 

(CPC 641, 642, 643, 7471, 7472). 
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Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang, national behandling og 

grænseoverskridende handel med tjenesteydelser – markedsadgang, national behandling: 

 

I CY: En tilladelse til etablering og drift af et turist- og rejseselskab eller -bureau samt 

fornyelse af et eksisterende selskabs eller bureaus driftsbevilling ydes kun til fysiske eller 

juridiske personer fra Den Europæiske Union. Ingen ikke-hjemmehørende virksomhed, 

bortset fra virksomheder, som er etableret i en anden EU-medlemsstat, kan yde de aktiviteter, 

der er omhandlet i artikel 3 i ovennævnte lov i Cypern, på organiseret eller permanent basis, 

medmindre de repræsenteres af en hjemmehørende virksomhed. Ydelse af 

turistguidevirksomhed kræver statsborgerskab i en EU-medlemsstat (CPC 7471, 7472). 

 

I HR: Der kræves EØS-statsborgerskab for at udføre restaurations- og cateringydelser i 

private hjem og på gårde (CPC 641, 642, 643, 7471, 7472). 

 

I EL: Tredjelandsstatsborgere skal have opnået et eksamensbevis fra en turistguideskole 

under det græske ministerium for turisme for at opnå ret til at udøve erhvervet. 

Tredjelandsstatsborgere kan dog som en undtagelse fra ovennævnte bestemmelser meddeles 

midlertidig ret til at udøve erhvervet, hvis det bekræftes, at det ikke er muligt at finde en 

turistguide for et bestemt sprog. 
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I ES (gælder ligeledes det regionale forvaltningsniveau): Der kræves statsborgerskab i en EU-

medlemsstat for at udøve turistguidevirksomhed (CPC 7472). 

 

Hvad angår grænseoverskridende handel med tjenesteydelser – markedsadgang, national 

behandling: 

 

I HU: Udøvelse af rejsebureau- og rejsearrangørvirksomhed samt turistguidevirksomhed på 

tværs af grænserne kræver en licens udstedt af det ungarske handelslicenskontor. Licenser er 

forbeholdt EØS-statsborgere og juridiske personer, der har hovedsæde i EØS-medlemsstater 

(CPC 7471, 7472). 

 

I IT (gælder ligeledes det regionale forvaltningsniveau): Turistguider fra ikke-EU-lande skal 

have en særlig licens fra regionen for at virke som professionel turistguide. Turistguider fra 

EU-medlemsstater kan arbejde frit uden krav om en sådan licens. Licensen tildeles 

turistguider, der har den tilstrækkelige kompetence og viden (CPC 7472). 

 



 

 

…[Bilag 8-B]/da 171 

Foranstaltninger: 

BG: Lov om turisme, artikel 61, 113 og 146. 

 

CY: Lov af 1995-2004 om turisme, rejsebureauer og turistguider (N.41(I)/1995-2004). 

 

EL: Præsidentdekret 38/2010, ministerbeslutning 165261/IA/2010 (statstidende 2157/B), lov 

4403/2016, artikel 50. 

 

ES: Andalucía: Decreto 8/2015, de 20 de enero, Regulador de guías de turismo de Andalucía. 

Aragón: Decreto 21/2015, de 24 de febrero, Reglamento de Guías de turismo de Aragón. 

Cantabria: Decreto 51/2001, de 24 de julio, artcle 4, por el que se modifica el Decreto 

32/1997, de 25 de abril, por el que se aprueba el reglamento para el ejercicio de actividades 

turístico-informativas privadas. 

Castilla y León: Decreto 25/2000, de 10 de febrero, por el que se modifica el Decreto 

101/1995, de 25 de mayo, por el que se regula la profesión de guía de turismo de la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

Castilla la Mancha: Decreto 86/2006, de 17 de julio, de Ordenación de las Profesiones 

Turísticas. 

Cataluña: Decreto Legislativo 3/2010, de 5 de octubre, para la adecuación de normas con 

rango de ley a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 

2006, relativa a los servicios en el mercado interior, Article 88. 
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Comunidad de Madrid: Decreto 84/2006, de 26 de octubre del Consejo de Gobierno, por el 

que se modifica el Decreto 47/1996, de 28 de marzo. 

Comunidad Valenciana: Decreto 90/2010, de 21 de mayo, del Consell, por el que se modifica 

el reglamento regulador de la profesión de guía de turismo en el ámbito territorial de la 

Comunitat Valenciana, aprobado por el Decreto 62/1996, de 25 de marzo, del Consell. 

Extremadura: Decreto 37/2015, de 17 de marzo. 

Galicia: Decreto 42/2001, de 1 de febrero, de Refundición en materia de agencias de viajes, 

guias de turismo y turismo activo. 

Illes Balears: Decreto 136/2000, de 22 de septiembre, por el cual se modifica el Decreto 

112/1996, de 21 de junio, por el que se regula la habilitación de guía turístico en las Islas 

Baleares. 

Islas Canarias: Decreto 13/2010, de 11 de febrero, por el que se regula el acceso y ejercicio de 

la profesión de guía de turismo en la Comunidad Autónoma de Canarias, Article 5. 

La Rioja: Decreto 14/2001, de 4 de marzo, Reglamento de desarrollo de la Ley de Turismo de 

La Rioja. 

Navarra: Decreto Foral 288/2004, de 23 de agosto. Reglamento para actividad de empresas de 

turismo activo y cultural de Navarra. Principado de Asturias: Decreto 59/2007, de 24 de 

mayo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de la profesión de Guía de Turismo en 

el Principado de Asturias.  
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Región de Murcia: Decreto n.º 37/2011, de 8 de abril, por el que se modifican diversos 

decretos en materia de turismo para su adaptación a la ley 11/1997, de 12 de diciembre, de 

turismo de la Región de Murcia tras su modificación por la ley 12/2009, de 11 de diciembre, 

por la que se modifican diversas leyes para su adaptación a la directiva 2006/123/CE, del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el 

mercado interior. 

 

HR: Lov om restaurations- og cateringindustri (statstidende 138/06, 152/08, 43/09, 88/10 i 

50/12).  

Lov om ydelse af turismetjenester (statstidende nr. 68/07 og 88/10). 

 

HU: Lov CLXIV af 2005 om handel, regeringsdekret nr. 213/1996 (XII.23.) om organisering 

af rejser og rejsebureauvirksomhed. 

 

IT: Lov 135/2001, artikel 7.5 og 6.  

Lov 40/2007 (DL 7/2007). 
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Forbehold nr. 14 – Fritids- og sportsaktiviteter samt kulturelle aktiviteter 

Sektor – delsektor: Fritidsaktiviteter; andre sportsaktiviteter 

Brancheklassifikation: CPC 962, del af 96419 

Forbeholdstype: Markedsadgang 

National behandling 

Øverste ledelse og bestyrelser 

Afdeling: Liberalisering af investeringer og grænseoverskridende handel 

med tjenesteydelser 

Forvaltningsniveau: EU/ Medlemsstat (medmindre andet er angivet) 
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Beskrivelse: 

 

Andre tjenesteydelser i forbindelse med sport (CPC 96419) 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – national behandling, øverste ledelse og 

bestyrelser og grænseoverskridende handel med tjenesteydelser – national behandling: 

 

I AT (gælder det regionale forvaltningsniveau): Drift af skiskoler og virksomhed som 

bjergfører er reguleret af lovene i de enkelte delstater (Bundesländer). Levering af disse 

tjenesteydelser kan kræve statsborgerskab i en EØS-medlemsstat. Virksomheder kan 

pålægges at udpege en administrerende direktør, som er statsborger i en EØS-medlemsstat. 

 

I CY: Krav om statsborgerskab for etablering af en danseskole og krav om statsborgerskab for 

instruktører. 
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Foranstaltninger: 

AT: Kärntner Schischulgesetz, LGBL. Nr. 53/97. 

Kärntner Berg- und Schiführergesetz, LGBL. Nr. 25/98. 

NÖ- Sportgesetz, LGBL. Nr. 5710. 

OÖ- Sportgesetz, LGBl. Nr. 93/1997. 

Salzburger Schischul- und Snowboardschulgesetz, LGBL. Nr. 83/89. 

Salzburger Bergführergesetz, LGBL. Nr. 76/81. 

Steiermärkisches Schischulgesetz, LGBL. Nr.58/97. 

Steiermärkisches Berg- und Schiführergesetz, LGBL. Nr. 53/76. 

Tiroler Schischulgesetz. LGBL. Nr. 15/95. 

Tiroler Bergsportführergesetz, LGBL. Nr. 7/98. 

Vorarlberger Schischulgesetz, LGBL. Nr. 55/02 §4 (2)a. 

Vorarlberger Bergführergesetz, LGBL. Nr. 54/02.  

Wien: Gesetz über die Unterweisung in Wintersportarten, LGBL. Nr. 37/02. 

 

CY: Lov 65(i)/1997.  

Lov 17(i)/1995. 
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Forbehold nr. 15 – Transport og tjenesteydelser i tilknytning til transportvirksomhed 

Sektor – delsektor: Transport - fiskeri og vandtransport - enhver anden 

erhvervsmæssig aktivitet, der udføres fra et skib; vandtransport 

og tjenesteydelser i tilknytning til vandtransport; 

jernbanetransport og tjenesteydelser i tilknytning til 

jernbanetransport; vejtransport og tjenesteydelser i tilknytning 

til vejtransport; tjenesteydelser i tilknytning til lufttransport; 

levering af tjenesteydelser inden for kombineret transport 

Brancheklassifikation: ISIC Rev. 3.1 0501, 0502; CPC 5133, 5223, 711, 712, 721, 

741, 742, 743, 744, 745, 748, 749, 7461, 7469, 83103, 86751, 

86754, 8730, 882 

Forbeholdstype: Markedsadgang 

National behandling 

Mestbegunstigelsesbehandling 

Øverste ledelse og bestyrelser 

Afdeling: Liberalisering af investeringer og grænseoverskridende handel 

med tjenesteydelser 

Forvaltningsniveau: EU/ Medlemsstat (medmindre andet er angivet) 
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Beskrivelse: 

 

a) Søtransport og tjenesteydelser i tilknytning til søtransport. Enhver erhvervsmæssig 

aktivitet, der udføres fra et skib (ISIC Rev. 3.1 0501, 0502; CPC 5133, 5223, 721, Part of 

742, 745, 74540, 74520, 74590, 882) 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang, national behandling, øverste 

ledelse og bestyrelser; grænseoverskridende handel med tjenesteydelser – markedsadgang, 

national behandling: 

 

I BG: Transportvirksomhed og alle aktiviteter med relation til hydraulisk teknik og tekniske 

arbejder under vand, prospektering og udvinding af mineralske og andre uorganiske 

ressourcer, lodstjenester, bunkring, modtagelse af affald, vand/olie-blandinger og lignende, 

der udføres i Bulgariens indre farvande og søterritorium, må kun udføres af fartøjer, der sejler 

under bulgarsk flag eller fartøjer, der sejler under en anden EU-medlemsstats flag. 
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Antallet af tjenesteydere i havnene kan begrænses afhængigt af havnenes objektive kapacitet, 

som bestemmes af en ekspertkommission, der er udpeget af ministeren for transport, 

informationsteknologi og kommunikation. 

 

Krav om statsborgerskab for hjælpetjenesteydelser. Kaptajnen og den ledende tekniker på 

fartøjet skal som et krav være statsborgere i en EU- eller EØS-medlemsstat eller i Schweiz. 

Mindst 25 procent af stillingerne i ledelsen og på driftsniveau samt mindst 25 procent af 

stillingerne på ordremodtageniveau skal være besat af bulgarske statsborgere (ISIC Rev. 3.1 

0501, 0502, CPC 5133, 5223, 721, 74520, 74540, 74590, 882). 

 

Foranstaltninger: 

BG: Kodeks for handelsskibsfart; Lov for Republikken Bulgariens farvand, indre vandveje og 

havne; Bekendtgørelse om betingelserne for og rækkefølgen for valg af bulgarske 

transportvirksomheder til personbefordring og godstransport i henhold til internationale 

traktater;  

Bekendtgørelse 3 for tjenesteydelser i forbindelse med ubemandede fartøjer. 
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Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang, national behandling; 

grænseoverskridende handel med tjenesteydelser – markedsadgang, national behandling: 

 

I BG: Hvad angår hjælpetjenesteydelser inden for offentlig transport, der udføres i bulgarske 

havne, i havne med national betydning, tildeles rettigheden til at udføre sådanne 

hjælpetjenesteydelser via en koncessionskontrakt. I havne med regional betydning tildeles 

denne rettighed ved hjælp af en kontrakt med ejeren af havnen (CPC 74520, 74540, 74590). 

 

Foranstaltninger: 

BG: Kodeks for handelsskibsfart; Lov for Republikken Bulgariens farvand, indre vandveje og 

havne. 

 

I DK: Leverandører af lodstjenester kan kun udføre lodsning i Danmark, hvis de er 

hjemmehørende i et EU/EØS-land og er registreret og godkendt af de danske myndigheder i 

overensstemmelse med den danske lov om lodsning (CPC 74520). 

 

Foranstaltninger: 

DK: Lodsloven, § 18. 
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Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang, national behandling, 

mestbegunstigelsesbehandling og grænseoverskridende handel med tjenesteydelser – 

markedsadgang, national behandling, mestbegunstigelsesbehandling: 

 

I DE (gælder ligeledes det regionale forvaltningsniveau): Et fartøj, som ikke tilhører en 

statsborger i en EU-medlemsstat, må kun efter særlig tilladelse benyttes til andre aktiviteter 

end transport og tjenesteydelser i tilknytning hertil på de tyske forbundsvandveje. Der kan 

kun udstedes fritagelser for ikke-EU-fartøjer, hvis der ikke er EU-fartøjer til rådighed, eller 

hvis de er til rådighed på meget ugunstige betingelser, eller på grundlag af princippet om 

gensidig anerkendelse. Der kan udstedes fritagelser for fartøjer, der sejler under japansk flag, 

på grundlag af princippet om gensidig anerkendelse (§ 2 paragraf 3 KüSchVO). Alle 

aktiviteter, der er omfattet af loven om lodsvæsen, er reguleret, og akkreditering er begrænset 

til EØS-statsborgere og schweiziske statsborgere. 

 

Med henblik på udlejning eller leasing af søgående skibe med eller uden betjeningspersonale 

samt udlejning eller leasing af ikke-søgående skibe uden betjeningspersonale kan indgåelsen 

af kontrakter om godstransport med skibe, der sejler under udenlandsk flag, eller chartring af 

sådanne skibe begrænses afhængigt af de disponible skibe, der sejler under tysk flag eller en 

anden EU-medlemsstats flag. 
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Transaktioner mellem hjemmehørende og ikke-hjemmehørende vedrørende: 

 

i) udlejning af skibe til indre vandveje, som ikke er registreret i EØS 

 

ii) godstransport med sådanne skibe til indre vandveje eller 

 

iii) bugservirksomhed med sådanne fartøjer til indre vandveje 

 

inden for EØS kan begrænses (vandtransport, hjælpetjenesteydelser inden for vandtransport, 

udlejning af skibe, leasing af skibe uden betjeningspersonale (CPC 721, 745, 83103, 86751, 

86754, 8730)). 
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Foranstaltninger: 

DE: §§ 1, 2 Flaggenrechtsgesetz (lov om flagbeskyttelse). 

§ 2 Verordnung über die Küstenschifffahrt vom 05.07. 2002. 

§§ 1, 2 Binnenschifffahrtsaufgabengesetz (BinSchAufgG). 

Vorschriften aus der (Schifffahrts-) Patentverordnung in der Fassung vom 08.04.2008. 

§ 9 Abs.2 Nr. 1 Seelotsgesetz vom 08.12. 2010 (BGBl. I S. 1864). 

§ 1 Nr. 9, 10, 11 und 13 Seeaufgabengesetz (SeeAufgG).  

See-Eigensicherungsverordnung vom 19.09.2005 (BGBl. I S. 2787), geändert durch Artikel 

516 Verordnung vom 31.10.2006 (BGBl. I S. 2407). 

 

I FI: Hjælpetjenesteydelser inden for søtransport forbeholdes, når de udføres i finsk farvand, 

flåder, der opererer under nationalt flag, EU-flag eller norsk flag (CPC 745). 

 

Foranstaltninger: 

FI: Merilaki (søfartsloven) (674/1994).  

Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta (lov om retten til at udøve et erhverv) (122/1919), 

s. 4. 
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Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang: 

 

I EL: Offentligt monopol indført i havne for godshåndtering (CPC 741). 

 

Foranstaltninger: 

EL: Lov om offentlig søfart (lovdekret 187/1973). 

 

I IT: Der anvendes en økonomisk behovsprøve for håndtering af gods inden for søtransport. 

Hovedkriterier: de eksisterende operatørers antal og virkningen for disse, 

befolkningstætheden, den geografiske spredning og skabelsen af nye arbejdspladser (CPC 

741). 

 

Foranstaltninger: 

IT: Søfartskodeks. 

Lov 84/1994.  

Ministerielt dekret 585/1995. 
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b) Jernbanetransport og tjenesteydelser i tilknytning til jernbanetransport (CPC 711, 743) 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang, national behandling og 

grænseoverskridende handel med tjenesteydelser – markedsadgang, national behandling: 

 

I BG: Det er kun tilladt statsborgere i en EU-medlemsstat at levere jernbanetransport eller 

hjælpetjenesteydelser inden for jernbanetransport i Bulgarien. Transportministeren udsteder 

en licens til jernbaneoperatører, der er registreret som erhvervsaktører, med henblik på at 

udføre personbefordring eller godstransport med jernbane (CPC 711, 743). 

 

Foranstaltninger: 

BG: Lov om jernbarnetransport, artikel 37, 48. 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang: 

 

I LT: Enerettigheden til ydelse af transittjenesteydelser tildeles jernbaneforetagender, som 

ejes, eller hvis aktier er 100 procent ejet, af staten (CPC 711). 
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Foranstaltninger: 

LT: Republikken Litauens lov om jernbanetransport nr. IX-2152 af 22. april 2004, som 

ændret ved nr. X-653 af 8. juni 2006. 

 

c) Vejtransport og tjenesteydelser i tilknytning til vejtransport (CPC 712, 7121, 7122, 

71222, 7123) 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang, national behandling og 

grænseoverskridende handel med tjenesteydelser – markedsadgang, national behandling: 

 

I AT: Der kan for passager- og godstransport kun gives eksklusive rettigheder eller tilladelser 

til EU-statsborgere og juridiske personer fra EU, som har deres hovedkontor i EU (CPC 712). 

 

Foranstaltninger: 

AT: Güterbeförderungsgesetz (lov om godstransport), BGBl. Nr. 593/1995; § 5. 

Gelegenheitsverkehrsgesetz (lov om lejlighedsbefordring), BGBl. Nr. 112/1996; § 6. 

Kraftfahrliniengesetz (lov om rutebefordring), BGBl. I Nr. 203/1999 som ændret, §§ 7 og 8. 
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Hvad angår liberalisering af investeringer – national behandling, 

mestbegunstigelsesbehandling og grænseoverskridende handel med tjenesteydelser – national 

behandling, mestbegunstigelsesbehandling: 

 

I EL: Vejgodstransportoperatører Der kræves græsk tilladelse for at foretage 

vejgodstransport. Der tildeles licenser på ikke-diskriminatoriske vilkår på betingelse af 

gensidighed. Vejgodstransport, der er etableret i Grækenland, må kun anvende køretøjer, der 

er indregistreret i Grækenland (CPC 7123). 

 

Foranstaltninger: 

EL: Licens til vejgodstransportoperatører: Græsk lov 3887/2010 (statstidende A' 174), som 

ændret ved artikel 5 i lov 4038/2012 (statstidende A' 14) - forordning (EF) nr. 1071/09 og 

1072/09. 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang: 

 

I IE: Økonomisk behovsprøve for intercitybuskørsel. Hovedkriterier: de eksisterende 

operatørers antal og virkningen for disse, befolkningstætheden, den geografiske spredning, 

indvirkningen på de trafikale forhold og skabelsen af nye arbejdspladser (CPC 7121, CPC 

7122). 
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Foranstaltninger: 

IE: Public Transport Regulation Act 2009. 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang og grænseoverskridende handel 

med tjenesteydelser – markedsadgang: 

 

I MT: Taxaer - Begrænsninger i antallet af licenser. 

Karozzini (vogne trukket af heste): Begrænsninger i antallet af licenser (CPC 712). 

 

Foranstaltninger: 

MT: Forskrifter for taxabefordring (SL499.59). 

 

I PT: Økonomisk behovsprøve for limousinekørsel. Hovedkriterier: de eksisterende 

operatørers antal og virkningen for disse, befolkningstætheden, den geografiske spredning, 

indvirkningen på de trafikale forhold og skabelsen af nye arbejdspladser (CPC 71222). 

 

Foranstaltninger: 

PT: Lovdekret 41/80, 21. august. 
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Hvad angår liberalisering af investeringer – national behandling og grænseoverskridende 

handel med tjenesteydelser – national behandling: 

 

I CZ: Der kræves registrering i Den Tjekkiske Republik (ingen filialer) for at levere 

vejtransporttjenesteydelser. 

 

Foranstaltninger: 

CZ: Lov nr. 111/1994 sml. om vejtransport. 

 

Hvad angår grænseoverskridende handel med tjenesteydelser – national behandling: 

 

I RO: Operatører af vejgodstransport og personbefordring på vej må kun benytte køretøjer, 

som er registreret i Rumænien, og som ejes og benyttes i henhold til bestemmelserne i 

regeringens bekendtgørelse (CPC 7121, CPC 7122, CPC 7123). 

 

Foranstaltninger: 

RO: Rumænsk lov om vejtransport (regeringsbekendtgørelse nr. 27/2011). 
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Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang, national behandling, 

mestbegunstigelsesbehandling og grænseoverskridende handel med tjenesteydelser – 

markedsadgang, national behandling, mestbegunstigelsesbehandling: 

 

I SE: Der kræves svensk tilladelse for at udøve vejtransportvirksomhed. Et af kriterierne for at 

få udstedt en taxitilladelse er, at virksomheden har udpeget en fysisk person til at fungere som 

transportleder (et de facto bopælskrav, jf. de svenske forbehold med hensyn til 

etableringstyper). 

 

Et kriterium for at få udstedt tilladelse for andre transportleverandører er, at selskabet er 

etableret i EU, har et etableret forretningssted i Sverige og har udpeget en fysisk person til at 

fungere som transportleder, der skal have bopæl i EU. 

 

Tilladelser udstedes på ikkediskriminerende vilkår, idet leverandører af godstransport- og 

persontransporttjenester som hovedregel kun kan anvende køretøjer, der er indregistreret i det 

nationale vejtrafikregister. Hvis et køretøj er indregistreret i udlandet, ejet af en fysisk eller 

juridisk person, hvis bopæl eller hjemsted er i udlandet, og bringes til Sverige til midlertidig 

anvendelse, kan køretøjet midlertidigt anvendes i Sverige. Midlertidig anvendelse defineres 

normalt af den svenske trafikstyrelse som ikke over et år. 

 



 

 

…[Bilag 8-B]/da 191 

For operatører af grænseoverskridende vejgodstransport og personbefordring til udlandet 

kræves der en licens for disse operationer fra den kompetente myndighed i det land, hvor de 

er etableret. Yderligere krav for grænseoverskridende handel kan være reguleret i bilaterale 

aftaler om vejgodstransport. Der kræves også en sådan licens fra den svenske trafikstyrelse 

for køretøjer, hvor der ikke gælder en sådan bilateral aftale (CPC 712). 

 

Foranstaltninger: 

SE: Yrkestrafiklag (2012:210) (lov om erhvervstrafik). 

Lag om vägtrafikregister (2001:558) (lov om vejtrafikregister). Yrkestrafikförordning 

(2012:237) (forskrift for erhvervstrafik). 

Taxitrafiklag (2012:211) (taxalov).  

Taxitrafikförordning (2012:238) (forskrift for taxaer). 

 



 

 

…[Bilag 8-B]/da 192 

d) Tjenesteydelser i tilknytning til lufttransport 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang, national behandling: 

 

I PL: For lagervirksomhed for fryse- og kølevarer og styrtgodslagring af væsker eller gasser i 

lufthavne vil muligheden for at levere bestemte kategorier af tjenesteydelser afhænge af 

lufthavnens størrelse. Antallet af leverandører i hver lufthavn kan være begrænset på grund af 

begrænset disponibel plads, dog ikke til mindre end to leverandører af andre grunde. 

 

Foranstaltninger: 

PL: Polsk luftfartslov af 3. juli 2002, artikel 174.2 og 174.3 3. 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang, national behandling, 

mestbegunstigelsesbehandling og grænseoverskridende handel med tjenesteydelser – 

markedsadgang, national behandling, mestbegunstigelsesbehandling: 

 

I EU: Med henblik på groundhandlingtjenesteydelser kan der gælde krav om etablering på 

EU's territorium. Niveauet for åbenheden af groundhandlingtjenesteydelserne afhænger af 

lufthavnens størrelse. Antallet af tjenesteydere i hver lufthavn kan være begrænset. I "store 

lufthavne" må denne begrænsning ikke være på under to leverandører. 
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Foranstaltninger: 

EU: Direktiv 96/67/EF af 15. oktober 1996 om adgang til ground handling-markedet i 

Fællesskabets lufthavne. 

 

I BE (gælder ligeledes det regionale forvaltningsniveau): Gensidighed kræves med henblik på 

groundhandlingtjenesteydelser. 

 

Foranstaltninger: 

BE: Arrêté Royal du 6 novembre 2010 réglementant l'accès au marché de l'assistance en 

escale à l'aéroport de Bruxelles-National (Article 18). 

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de 

Vlaamse regionale luchthavens (Article 14).  

Arrêté du Gouvernement wallon réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux 

aéroports relevant de la Région wallonne (Article14). 
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e) Hjælpetjenesteydelser inden for alle transportformer (del af CPC 748) 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – national behandling og grænseoverskridende 

handel med tjenesteydelser – markedsadgang, national behandling 

 

EU (gælder ligeledes det regionale forvaltningsniveau): Tjenesteydelser i forbindelse med 

toldbehandling kan kun udføres af EU-borgere. 

 

Foranstaltninger: 

EU: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-

toldkodeksen. 
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f) Levering af tjenesteydelser inden for kombineret transport (CPC 711, 712, 7212, 741, 

742, 743, 744, 745, 748, 749) 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang og grænseoverskridende handel 

med tjenesteydelser – markedsadgang: 

 

EU (gælder ligeledes det regionale forvaltningsniveau): Med undtagelse af Finland: kun 

transportvirksomheder, der er etableret i en EU-medlemsstat, og som opfylder betingelserne 

for adgang til erhvervet og til markedet for godstransport mellem EU-medlemsstaterne, kan i 

forbindelse med en kombineret transport mellem EU-medlemsstaterne udføre transporten på 

de indledende eller afsluttende vejstrækninger, der udgør en integrerende del af den 

kombinerede transport, uanset om disse vejstrækninger passerer en grænse. Begrænsninger, 

der påvirker alle transportformer, er gældende. 

 

Nødvendige foranstaltninger kan træffes for at sikre, at motorkøretøjsafgifter, der gælder for 

vejkøretøjer i kombineret transport, reduceres eller refunderes (CPC 711, 712, 7212, 741, 742, 

743, 744, 745, 748, 749). 

 

Foranstaltninger: 

EU: Direktiv 92/106/EØF af 7. december 1992 om indførelse af fælles regler for visse former 

for kombineret godstransport mellem medlemsstaterne. 
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Forbehold nr. 16 - Energirelaterede aktiviteter 

Sektor – delsektor: Energirelaterede aktiviteter - råstofudvinding; produktion, transmission 

og distribution for egen regning af elektricitet, gas, damp og varmt vand; 

rørledningstransport af brændstoffer; lager- og pakhusvirksomhed for 

brændstoffer, der transporteres gennem rørledning, og tjenesteydelser i 

tilknytning til energidistribution 

Brancheklassifikation: ISIC Rev. 3.1 10, 11, 12, 13, 14, 40, CPC 5115, 63297, 713, del af 742, 

8675, 883, 887 

Forbeholdstype: Markedsadgang 

National behandling 

Øverste ledelse og bestyrelser 

Afdeling: Liberalisering af investeringer og grænseoverskridende handel med 

tjenesteydelser 

Forvaltningsniveau: EU/ Medlemsstat (medmindre andet er angivet) 
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Beskrivelse: 

 

a) Råstofudvinding (ISIC Rev. 3.1 10, 11, 12, 13, 14, CPC 5115, 7131, 8675, 883) 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang: 

 

I NL: Efterforskning efter og udvinding af kulbrinter i Nederlandene udføres altid i fællesskab 

af en privat virksomhed og den offentlige (begrænsede) virksomhed, som er udpeget af 

økonomiministeren. Artikel 81 og 82 i loven om minedrift fastsætter, at alle andele i denne 

udpegede virksomhed skal være ejet direkte eller indirekte af den nederlandske stat (ISIC 

Rev. 3.1 10, 3.1 11, 3.1 12, 3.1 13, 3.1 14). 

 

Foranstaltninger: 

NL: Mijnbouwwet (lov om minedrift). 

 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang, national behandling: 

 

I BE: Efterforskning efter og udvinding af mineralressourcer og andre ikkelevende ressourcer 

i territoriale farvande og kontinentalsoklen kræver koncession. Koncessionshaveren skal have 

adresse for virksomhed i Belgien (ISIC Rev. 3.1:14). 

 

Foranstaltninger:  

BE: Arrêté Royal du 1er septembre 2004 relatif aux conditions, à la délimitation 

géographique et à la procédure d'octroi des concessions d'exploration et d'exploitation des 

ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau 

continental. 
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I BG: Visse former for erhvervsvirksomhed i forbindelse med udnyttelse eller anvendelse af 

statslig eller offentlig ejendom kan udøves på grundlag af koncessioner, som indrømmes i 

henhold til loven om koncessioner eller andre særlige koncessionslove. Aktiviteterne i 

forbindelse med prospektering af eller efterforskning efter underjordiske naturressourcer på 

Bulgariens territorium, i kontinentalsoklen og i den eksklusive økonomiske zone i Sortehavet 

kræver tilladelse, mens aktiviteter med henblik på udvinding og udnyttelse kræver 

koncession, der tildeles i henhold til loven om underjordiske naturressourcer. 

 

Det er forbudt for virksomheder, som er registreret i jurisdiktioner med skattemæssig 

begunstigelse (dvs. off-shore-zoner) eller lignende, at deltage direkte eller indirekte i 

offentlige udbud med henblik på tildeling af tilladelser eller koncessioner med henblik på 

prospektering, efterforskning eller udvinding af naturressourcer, inklusive uran- og 

thoriummalme, samt at anvende en eksisterende tilladelse eller koncession, som er blevet 

tildelt, da sådanne operationer er udelukket, herunder muligheden for at registrere den 

geologiske eller handelsmæssige opdagelse af en forekomst som følge af en efterforskning. 
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Erhvervsvirksomheder, hvor medlemsstaten eller en kommune ejer andele i kapitalen på over 

50 procent, kan ikke udføre nogen transaktioner med henblik på disposition af virksomhedens 

faste aktiver for at indgå nogen kontrakter angående erhvervelse af kapitalinteresse, leasing, 

fælles aktiviteter, kredit, sikring af tilgodehavender samt pådragne forpligtelser i henhold til 

trasserede veksler, medmindre dette er tilladt af privatiseringsagenturet eller det kommunale 

råd, afhængigt af den kompetente myndighed. Med forbehold af artikel 8.4, stk. 1 og 2, er det 

i henhold til beslutning af 18. januar 2012 fra Republikken Bulgariens nationale forsamling 

og i medfør af parlamentets beslutning forbudt at anvende hydraulisk frakturering, dvs. 

fracking, i forbindelse med aktiviteter som prospektering, efterforskning eller udvinding af 

olie og gas. Efterforskning og udvinding af skifergas er forbudt (ISIC Rev. 3.1 10, 3.1 11, 

3.112, 3.1 13, 3.1 14). 

 

Brydning af uranmalm er forbudt i henhold til ministerrådets dekret nr. 163 af 20.8.1992. 
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Med henblik på brydning af thoriummalm gælder den generelle ordning for koncessioner for 

minedrift. For at deltage i koncessionerne for brydning af thoriummalm skal en japansk 

virksomhed være stiftet i henhold til den bulgarske handelslov og skal registreres i 

handelsregisteret. Beslutninger om at tillade brydning af thoriummalm træffes på et 

individuelt ikkediskriminerende grundlag alt efter det pågældende tilfælde. Forbuddet mod, at 

virksomheder, som er registreret i jurisdiktioner med skattemæssig begunstigelse (dvs. off-

shore-zoner) eller lign., deltager direkte eller indirekte i åbne udbud om koncessioner 

angående minedrift af naturressourcer, omfatter uran- og thoriummalm (ISIC Rev. 3.1 12). 

 

Foranstaltninger: 

BG: Lov om underjordiske naturressourcer. 

Lov om koncessioner. 

Lov om privatisering og kontrol efter privatisering. 

Lov om sikker anvendelse af kerneenergi. 

Lov om økonomiske og finansielle relationer med virksomheder, der er registreret i 

jurisdiktioner med skattemæssig begunstigelse, sådanne virksomheders relaterede parter og 

deres reelle ejere.  

Lov om underjordiske ressourcer. 

 

 

I CY: Ministerrådet kan af hensyn til energisikkerheden afvise adgang til og udøvelse af 

aktiviteter i forbindelse med prospektering, efterforskning og udvinding af kulbrinter for 

enhver enhed, som de facto kontrolleres af Japan eller af japanske statsborgere. Ingen enhed 

må efter tildeling af en autorisation angående prospektering, efterforskning og produktion af 

kulbrinter komme under direkte eller indirekte kontrol af Japan eller en japansk statsborger 

uden forudgående godkendelse fra ministerrådet. Ministerrådet har ret til at afvise tildeling af 

en autorisation angående prospektering, efterforskning og produktion af kulbrinter til en 

enhed, som de facto kontrolleres af Japan eller et tredjeland eller af en japansk statsborger 

eller et tredjeland, hvor Japan eller tredjelandet ikke tildeler enheder fra Cypern eller enheder 

i EU-medlemsstater sammenlignelig behandling, hvad angår adgang og ret til udøvelse af 

aktiviteter inden for prospektering, efterforskning og udvinding af kulbrinter, i forhold til 

Cyperns eller EU-medlemsstaters tildeling af rettigheder til enheder fra Japan eller det 

pågældende tredjeland (ISIC Rev 3.1 1110). 
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Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang og grænseoverskridende handel 

med tjenesteydelser – markedsadgang: 

 

Foranstaltninger: 

 CY: Lov om kulbrinter (lov om prospektering, efterforskning og udvinding) af 2007, (lov 

4(I)/2007) som ændret ved lov nummer 126(I) af 2013 og 29(I) af 2014. 

 

I IT (gælder ligeledes det regionale forvaltningsniveau, når der er tale om efterforskning): 

Statsejede miner har specifikke efterforsknings- og minedriftsregler. Inden der udføres nogen 

udvindingsaktivitet, kræves der en efterforskningstilladelse ("permesso di ricerca", artikel 4, 

kongeligt dekret 1447/1927). Denne tilladelse er tidsbegrænset, definerer grænserne for 

grunden under efterforskningen præcist, og der kan tildeles mere end én 

efterforskningstilladelse for det samme område til forskellige personer eller virksomheder 

(denne type licens er ikke nødvendigvis eksklusiv). For at oparbejde og udvinde mineraler 

kræves der en autorisation ("concessione", artikel 14) fra den regionale myndighed (ISIC Rev. 

3.1 10, 3.1 11, 3.1 12, 3.1 13, 3.1 14, CPC 8675, 883). 

 

Foranstaltninger  

IT: Efterforskningsvirksomhed: Kongeligt dekret 1447/1927.  

Lovdekret 112/1998, artikel 34. 
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I SK: I forbindelse med minedrift, aktiviteter med tilknytning til minedrift og geologisk 

aktivitet kræves stiftelse i en EU- eller EØS-medlemsstat (ingen filialer). Aktiviteter inden for 

minedrift og prospektering, der er omfattet af Den Slovakiske Republiks lov 44/1988 om 

beskyttelse og udnyttelse af naturressourcer, reguleres på et ikkediskriminerende grundlag, 

herunder gennem offentlige politiske foranstaltninger, der skal sikre bevarelse og beskyttelse 

af naturressourcerne og miljøet som f.eks. tilladelse til eller forbud mod at anvende visse 

mineteknologier. Sådanne foranstaltninger omfatter af sikkerhedshensyn forbud mod at 

anvende cyanidudludning i behandlingen eller raffineringen af mineraler, krav om en særlig 

tilladelse i tilfælde af frakturering i forbindelse med aktiviteter som prospektering, 

efterforskning eller udvinding af olie og gas samt krav om forhåndsgodkendelse ved en lokal 

folkeafstemning i tilfælde af nukleare/radioaktive mineralressourcer. Dette øger ikke de 

uforenelige aspekter i den eksisterende foranstaltning, som der er taget forbehold for. (ISIC 

Rev. 3.1 10, 3.1 11, 3.1 12, 3.1 13, 3.1 14, CPC 7131). 

 

Foranstaltninger 

SK: Lov 51/1988 om minedrift, sprængstoffer og statens minedriftadministration. Lov 

569/2007 om geologiske aktiviteter. 

 

 

I UK: Der kræves en licens for at udføre efterforsknings- og produktionsaktiviteter på Det 

Forenede Kongeriges kontinentalsokkel (UKCS) og udføre tjenesteydelser, som kræver 

direkte adgang til eller udvinding af naturressourcer. 
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Dette forbehold gælder for produktionslicenser, der er udstedt med henblik på Det Forenede 

Kongeriges kontinentalsokkel. For at opnå en licens skal en virksomhed have forretningssted 

inden for Det Forenede Kongerige. Dette betyder enten: 

 

i) personaletilstedeværelse i Det Forenede Kongerige 

 

ii) registrering af en virksomhed i Det Forenede Kongerige hos Companies House eller 

 

iii) registrering af en filial af en udenlandsk virksomhed i Det Forenede Kongerige hos 

Companies House. 

 

Dette krav gælder for alle virksomheder, der ansøger om en ny licens, og for alle 

virksomheder, der ansøger om at deltage i en eksisterende licens efter tildeling. Det gælder for 

alle licenser og for alle virksomheder, hvad enten de er operatører eller ej. For at være 

parthaver i en licens, som omfatter et produktionsfelt, skal en virksomhed: a) være registreret 

hos Companies House som en virksomhed i Det Forenede Kongerige eller b) drive sin 

forretning via et fast forretningssted i Det Forenede Kongerige som defineret i afsnit 148 i 

Finance Act 2003 (som normalt kræver personaletilstedeværelse) (ISIC Rev. 3.1 11, CPC 

883, 8675). 
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Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang, national behandling og 

grænseoverskridende handel med tjenesteydelser – markedsadgang, national behandling: 

 

Foranstaltninger 

UK: Petroleum Act 1988. 

 

 

I FI: Efterforskning efter og udvinding af mineralressourcer kræver licens, som tildeles af 

regeringen med henblik på udvinding af nukleart materiale. Der kræves en tilladelse fra 

regeringen i forbindelse med tilbagekøb af et minedriftsområde. Tilladelse kan opnås af en 

fysisk person, der har bopæl i EØS, eller en juridisk person, der er etableret i EØS. Der kan 

evt. anvendes en økonomisk behovstest (ISIC Rev. 3.1 120, CPC 5115, 883, 8675). 

 

Foranstaltninger 

FI: Kaivoslaki (lov om minedrift) (621/2011).  

Ydinenergialaki (lov om kerneenergi) (990/1987). 

 

 

I IE: Efterforsknings- og minedriftsselskaber, der opererer i Irland, skal have en 

tilstedeværelse i landet. I tilfælde af mineralefterforskning kræves det, at virksomhederne 

(irske og udenlandske) enten ansætter en agent eller efterforskningsleder med bopæl i Irland, 

mens arbejdet udføres. I forbindelse med minedrift kræves det, at en virksomhed, der er stiftet 

i Irland, har en leasingkontrakt for statslig minedrift eller licens. Der er ingen restriktioner for 

ejerskab af en sådan virksomhed (ISIC Rev. 3.1 10, 3.1 13, 3.1 14, CPC 883). 

 

Foranstaltninger  

IE: Minerals Development Acts 1940 – 2017.   

Planning Acts og Environmental Regulations. 
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I SI: For efterforskning efter og udvinding af mineralressourcer, herunder regulerede 

tjenesteydelser i tilknytning til minedrift, er der krav om etablering i eller statsborgerskab i en 

EØS-medlemsstat, Schweiz, et OECD-medlemsland eller et tredjeland på betingelse af 

materiel gensidighed. Ministeriet med ansvar for minedrift kontrollerer, at kravet om 

gensidighed er opfyldt (ISIC Rev. 3.1 10, ISIC Rev. 3.1 11, ISIC Rev. 3.1 12, ISIC Rev. 3.1 

13, ISIC Rev. 3.1 14, CPC 883, CPC 8675). 

 

Foranstaltninger 

SI: Lov om minedrift 2014. 
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b) Produktion, transmission og distribution for egen regning af elektricitet, gas, damp og 

varmt vand; rørledningstransport af brændstoffer; lager- og pakhusvirksomhed for 

brændstoffer, der transporteres gennem rørledning; tjenesteydelser i tilknytning til 

energidistribution (ISIC Rev. 3.1 40, 3.1 401, CPC 63297, 713, 7131, del af 742, 74220, 

887) 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang: 

 

I DK: Ejeren eller brugeren, der har til hensigt at etablere en pipeline med henblik på 

transport af råolie, raffineret olie, olieprodukter eller naturgas, skal indhente en tilladelse fra 

den lokale myndighed, inden arbejdet påbegyndes. Antallet af sådanne tilladelser, der 

udstedes, kan være begrænset (CPC 7131). 

 

Foranstaltninger: 

DK: Bekendtgørelse nr. 724 af 1. juli 2008 om indretning, etablering og drift af olietanke, 

rørsystemer og pipelines. 

 

 

I MT: EneMalta plc har monopol på levering af elektricitet (ISIC Rev. 3.1 401; CPC 887). 

 

Foranstaltninger: 

MT: Lov om EneMalta kap. 272 og lov om EneMalta (overførsel af aktiver, rettigheder, 

passiver & forpligtelser) kap. 536. 

 

 

I NL: Ejerskabet af elektricitetsnettet og gasrørledningsnettet er tildelt eksklusivt til den 

nederlandske regering (transmissionssystemer) og andre offentlige myndigheder 

(distributionssystemer) (ISIC Rev. 3.1 040, CPC 71310). 

 

Foranstaltninger: 

NL: Elektriciteitswet 1998; Gaswet. 
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Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang, øverste ledelse og bestyrelser og 

grænseoverskridende handel med tjenesteydelser – markedsadgang: 

 

I AT: For så vidt angår transport af gas, gives der kun tilladelse til statsborgere i en EØS-

medlemsstat med bopæl i EØS. Selskaber og interessentskaber skal have hovedsæde i EØS. 

Operatøren af nettet skal udpege en administrerende direktør og en teknisk direktør, som er 

ansvarlig for den tekniske styring af netdriften, og begge skal være statsborgere i en EØS-

medlemsstat. 

 

Den kompetente myndighed kan fravige kravene om statsborgerskab og bopæl, hvis driften af 

nettet anses for at være i offentlighedens interesse. 

 

Følgende gælder for transport af gods bortset fra vand og gas: 

 

i) hvad angår fysiske personer, gives der kun autorisation til EØS-statsborgere med bopæl 

i Østrig, og 
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ii) selskaber og interessentskaber skal have hovedsæde i Østrig. Der anvendes en 

økonomisk behovsprøve eller interesseprøve. Grænseoverskridende rør må ikke bringe 

Østrigs sikkerhedsmæssige interesser samt dets status som neutralt land i fare. Selskaber 

og interessentskaber skal udpege en administrerende direktør, som skal være statsborger 

i en EØS-medlemsstat. Den kompetente myndighed kan fravige kravene om 

statsborgerskab, bopæl og hovedsæde, hvis driften af rørledningen anses for at være af 

national økonomisk interesse (CPC 713). 

 

Foranstaltninger: 

AT: Rohrleitungsgesetz (lov om rørtransport), BGBl. Nr. 411/1975, § 5(1) og (2), §§ 5 (1) og 

(3), 15, 16.  

Gaswirtschaftsgesetz 2011(lov om gas), BGBl. I Nr. 107/2011, artikel 43 og 44, artikel 90 og 

93. 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang, national behandling, øverste 

ledelse og bestyrelser og grænseoverskridende handel med tjenesteydelser – markedsadgang, 

national behandling (gælder kun det regionale forvaltningsniveau): 

 

I AT: For så vidt angår transmission og distribution af elektricitet, gives der kun tilladelse til 

statsborgere i en EØS-medlemsstat med bopæl i EØS. Hvis operatøren udpeger en 

administrerende direktør eller forpagter, ophæves kravet om bopæl. 

 

Juridiske personer (selskaber) og interessentskaber skal have hovedsæde i EØS. De skal 

udpege en administrerende direktør eller forpagter, som begge skal være statsborgere i en 

EØS-medlemsstat med bopæl i EØS. 

 



 

 

…[Bilag 8-B]/da 211 

Den kompetente myndighed kan fravige kravene om bopæl og statsborgerskab, hvis driften af 

nettet anses for at være i offentlighedens interesse (ISIC Rev. 3.1 40, CPC 887). 

 

Foranstaltninger: 

AT: Burgenländisches Elektrizitätswesengesetz 2006, LGBl. Nr. 59/2006 som ændret. 

Niederösterreichisches Elektrizitätswesengesetz, LGBl. Nr. 7800/2005 som ændret. 

Landesgesetz, mit dem das Oberösterreichische Elektrizitätswirtschafts- und -

organisationsgesetz 2006 erlassen wird (Oö. ElWOG 2006), LGBl. Nr. 1/2006 som ændret. 

Salzburger Landeselektrizitätsgesetz 1999 (LEG), LGBl. Nr. 75/1999 som ændret. 

Gesetz vom 16. November 2011 über die Regelung des Elektrizitätswesens in Tirol (Tiroler 

Elektrizitätsgesetz 2012 – TEG 2012), LGBl. Nr. 134/2011. 

Gesetz über die Erzeugung, Übertragung und Verteilung von elektrischer Energie 

(Vorarlberger Elektrizitätswirtschaftsgesetz), LGBl. Nr. 59/2003 som ændret. 

Gesetz über die Neuregelung der Elektrizitätswirtschaft (Wiener Elektrizitätswirtschaftsgesetz 

2005 – WElWG 2005), LGBl. Nr. 46/2005. 

Steiermärkisches Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz(ELWOG), LGBl. Nr. 

70/2005.  

Kärntner Elektrizitätswirtschafts-und Organisationsgesetz(ELWOG), LGBl. Nr. 24/2006. 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang og grænseoverskridende handel 

med tjenesteydelser – markedsadgang: 

 

I CZ: Der kræves tilladelse til fremstilling, transmission og distribution af samt handel med 

elektricitet samt andre aktiviteter på elektricitetsmarkedet, til fremstilling, transmission, 

distribution og lagring af samt handel med gas og til fremstilling og distribution af varme. En 

sådan tilladelse kan kun gives til fysiske personer med opholdstilladelse eller juridiske 

personer, der er etableret i EU. Der findes eksklusive rettigheder hvad angår elektricitets- og 

gastransmission samt licenser til markedsoperatører (ISIC Rev. 3.1 40, CPC 7131, 62271, 

742, 887). 

 

Foranstaltninger: 

CZ: Lov nr. 458/2000 sml. om forretningsvilkår og offentlig forvaltning i energisektoren 

(energiloven).
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I PL: Følgende aktiviteter kræver licens i henhold til energiloven: 

 

i) generering af brændstoffer eller energi, bortset fra: generering af faste eller gasformige 

brændstoffer, generering af elektricitet ved hjælp af elektricitetskilder med en samlet 

kapacitet på højst 50 MW, bortset fra vedvarende energikilder, kombineret produktion 

af elektricitet og varme ved hjælp af kilder med en samlet kapacitet på højst 5 MW, 

bortset fra vedvarende energikilder, generering af varme ved hjælp af kilder med en 

samlet kapacitet på højst 5 MW 

 

ii) lagring af brændstoffer i gasform i lagringsinstallationer, flydendegørelse af naturgas 

eller regasificering af flydende naturgas på LNG-installationer samt lagring af flydende 

brændstoffer, bortset fra: lokal lagring af flydende gas i installationer med en kapacitet 

på under 1 MJ/s og lagring af flydende brændstoffer i detailhandel 

 

iii) transmission eller distribution af brændstoffer eller energi, bortset fra: distribution af 

gasformige brændstoffer i net med en kapacitet på under 1 MJ/s og transmission eller 

distribution af varme, hvis den samlede kapacitet, som bestilles af kunder, ikke 

overskrider 5 MW 
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iv) handel med brændstoffer eller energi, bortset fra: handel med faste brændstoffer, handel 

med elektricitet ved hjælp af installationer med en spænding på under 1 kV, der ejes af 

kunden, handel med gasformige brændstoffer, såfremt deres årlige omsætning ikke 

overskrider 100 000 EUR, handel med flydende gas, såfremt den årlige omsætning ikke 

overskrider 10 000 EUR, og handel med gasformige brændstoffer og elektricitet, der 

foretages på varebørsen af mæglere, som udfører mægleraktivitet i henhold til loven af 

26. oktober 2000 om råvarebørs, samt handel med varme, hvis den af kunderne bestilte 

kapacitet ikke overskrider 5 MW. Begrænsningerne for omsætningen gælder ikke for 

engrossalgstjenester med gasformige brændstoffer eller flydende gas eller for 

detailhandel med flaskegas. 

 

Der kan kun tildeles en licens af den kompetente myndighed til en ansøger, som har 

registreret sit primære forretningssted eller har bopæl på territoriet i en EU- eller EØS-

medlemsstat eller Schweiz (ISIC Rev. 3.1 040, CPC 63297, 74220, CPC 887). 

 

Foranstaltninger: 

PL: Lov om energi af 10. april 1997, artikel 32 og 33. 
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Hvad angår grænseoverskridende handel med tjenesteydelser – markedsadgang: 

 

I LT: Licenser til transmission, distribution, offentlig forsyning og organisering af handel 

med elektricitet må kun udstedes til juridiske personer i Litauen eller filialer af udenlandske 

juridiske personer eller andre organisationer, der er etableret i Litauen. Dette forbehold gælder 

dog ikke rådgivningstjenester i forbindelse med transmission og distribution af elektricitet på 

gebyr- eller kontraktbasis (ISIC Rev. 3.1 401, CPC 887). 

 

For brændstoffer er der krav om etablering. Licenser til transmission og distribution af 

brændstoffer må kun udstedes til juridiske personer i Litauen eller filialer af udenlandske 

juridiske personer eller andre organisationer (datterselskaber), der er etableret i Litauen. 

 

Dette forbehold gælder dog ikke rådgivningstjenester i forbindelse med transmission og 

distribution af brændstoffer på gebyr- eller kontraktbasis (CPC 713, CPC 887). 

 

Foranstaltninger: 

LT: Lov om naturgas for Republikken Litauen af 10. oktober 2000, nr. VIII-1973.  

Lov om elektricitet for Republikken Litauen af 20. juli 2000, nr. VIII-1881. 

 

I SI: For produktion, transmission og distribution af samt handel med og levering af 

elektricitet og naturgas til slutkunden er der krav om etablering i EU (ISIC Rev. 3.1 4010, 

4020, CPC 7131, CPC 887). 

Foranstaltninger: 

SI: Energetski zakon (energiloven) 2014, statstidende RS, nr. 17/2014. 
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Forbehold nr. 17 - Landbrug, fiskeri og fremstillingsvirksomhed 

Sektor – delsektor: Landbrug, jagt og skovbrug; husdyr- og rensdyravl, fiskeri og 

akvakultur; forlagsvirksomhed, trykning og reproduktion af 

indspillede medier 

Brancheklassifikation: ISIC Rev. 3.1 011, 012, 013, 014, 015, 1531, 050, 0501, 0502, 

221, 222, 323, 324, CPC 882, 88442 

Forbeholdstype: Markedsadgang 

National behandling 

Mestbegunstigelsesbehandling 

Forbud mod præstationskrav 

Øverste ledelse og bestyrelser 

Afdeling: Liberalisering af investeringer og grænseoverskridende handel 

med tjenesteydelser 

Forvaltningsniveau: EU/ Medlemsstat (medmindre andet er angivet) 
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Beskrivelse: 

 

a) Landbrug, jagt og skovbrug (ISIC Rev. 3.1 011, 012, 013, 014, 015, 1531) 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – forbud mod præstationskrav: 

 

EU: De interventionsorganer, der er udpeget af EU-medlemsstaterne, skal opkøbe korn, som 

er høstet i EU. Der ydes ingen eksportrestitution på ris, der importeres fra og geneksporteres 

til et tredjeland. Kun risproducenter i EU kan kræve kompensationsbetalinger. 

 

Foranstaltninger: 

EU: Forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for 

landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter 

(fusionsmarkedsordningen). 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – national behandling og grænseoverskridende 

handel med tjenesteydelser – markedsadgang: 

 

I IE: Etablering foretaget af udenlandske statsborgere inden for møllevirksomhed kræver 

autorisation (ISIC Rev. 3.1 1531). 

 

Foranstaltninger: 

IE: Agriculture Produce (Cereals) Act, 1933. 
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Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang, national behandling og 

grænseoverskridende handel med tjenesteydelser – markedsadgang: 

 

I FI: Kun statsborgere i en EØS-medlemsstat med bopæl i et område med rensdyrsavl må eje 

rensdyr og foretage rensdyravl. Der kan tildeles enerettigheder. 

 

Foranstaltninger: 

FI: Poronhoitolaki (lov om opdræt af rensdyr) (848/1990), kapitel 1, s. 4, Protokol 3 til 

traktaten om Finlands tiltrædelse. 

 

 

 

I FR: Forudgående autorisation kræves for at blive medlem af eller fungere som direktør i et 

landbrugskooperativ (ISIC Rev. 3.1 011, 012, 013, 014, 015). 

 

Foranstaltninger: 

FR: Code rural et de la pêche maritime: artikel R331-1 om etablering og artikel L. 529-2 om 

landbrugskooperativer. 

 

I SE: Kun samere må eje rensdyr og foretage rensdyravl. 

 

Foranstaltninger: 

SE: Lov om rensdyravl (1971:437), paragraf 1. 
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b) Fiskeri og akvakultur (ISIC Rev. 3.1 050, 0501, 0502, CPC 882) 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang, national behandling: 

 

I FR: Et fransk fartøj, der sejler under fransk flag, kan kun få tildelt en fiskeritilladelse eller få 

tilladelse til at fiske på baggrund af nationale kvoter, når der er etableret en reel økonomisk 

forbindelse på Frankrigs territorium, og fartøjet administreres og kontrolleres fra et permanent 

foretagende med adresse på Frankrigs territorium (ISIC Rev. 3.1 050, CPC 882). 

 

Foranstaltninger: 

FR: Code rural et de la pêche maritime: artikel L921-3. 

 



 

 

…[Bilag 8-B]/da 221 

Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang, national behandling og 

grænseoverskridende handel med tjenesteydelser – markedsadgang, national behandling: 

 

I SE: Erhvervsfiskeri er fiskeri med en erhvervsfiskerilicens eller fiskeri af udenlandske 

fiskere, der har en specifik tilladelse til at fiske erhvervsmæssigt i Sveriges territorialfarvand 

eller i det svenske økonomiske område. Der kan tildeles en erhvervsfiskerilicens til en fisker, 

for hvem fiskeri er afgørende for dennes indtjening, og hvis fiskeriet har en forbindelse til den 

svenske fiskeindustri. En forbindelse til svensk fiskeriindustri kunne f.eks. være 

dokumenteret, hvis fiskerne afsætter halvdelen af deres fangst (i værdi) i et kalenderår i 

Sverige, hvis halvdelen af fisketurene afgår fra en svensk havn, eller halvdelen af fiskerne i 

flåden har bopæl i Sverige. 

 

For fartøjer på over fem meter kræves der en skibstilladelse sammen med en 

erhvervsfiskerilicens. Der tildeles en tilladelse, hvis skibet blandt andet er registreret i det 

nationale register, hvis fartøjet har en økonomisk forbindelse til Sverige, hvis indehaveren af 

tilladelsen er fisker med en erhvervsfiskerilicens, og hvis kaptajnen på fartøjet er en fisker 

med en erhvervsfiskerilicens. 
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Kaptajnen på et fiskeskib på over 20 bruttoton skal være statsborger i en EØS-medlemsstat. 

Den svenske trafikstyrelse kan bevilge fritagelse. 

 

Et skib anses for svensk og kan sejle under svensk flag, hvis mere end halvdelen ejes af 

svenske statsborgere eller svenske juridiske personer. Staten kan tillade udenlandske skibe at 

sejle under svensk flag, hvis deres aktiviteter er under svensk kontrol, eller ejeren har fast 

bopæl i Sverige. Skibe, der er mere end 50 procent ejet af EØS-statsborgere eller selskaber, 

der har deres vedtægtsmæssige hjemsted, centraladministration eller hovedvirksomhed i EØS, 

og som administreres fra Sverige, kan også optages i det svenske register (ISIC Rev. 3.1 0501, 

3.1 0502, CPC 882). 

 

Foranstaltninger: 

SE: Søfartslov (1994:1009). 

Fiskerilov (1993:787). 

Bekendtgørelse om fiskeri, akvakultur og fiskeindustrien (1994:1716). 

Forskrift for fiskeri fra det nationale fiskeriråd (2004:25).  

Bekendtgørelse om skibssikkerhed (2003:438). 
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c) Fremstillingsvirksomhed - forlagsvirksomhed, trykning og reproduktion af indspillede 

medier (ISIC Rev. 3.1 221, 222, 323, 324, CPC 88442) 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – markedsadgang, national behandling: 

 

I LV: Kun juridiske personer, som er stiftet i Letland, og fysiske personer i Letland har ret til 

at grundlægge og udgive offentlige massemedier. Filialer er ikke tilladt (CPC 88442). 

 

Foranstaltninger: 

LV: Lov om pressen og andre massemedier, s. 8. 

 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – national behandling og grænseoverskridende 

handel med tjenesteydelser – markedsadgang: 

 

I DE (gælder ligeledes det regionale forvaltningsniveau): Enhver offentligt distribueret eller 

trykt avis eller ethvert tidsskrift skal tydeligt angive en "ansvarshavende redaktør" (det fulde 

navn og adresse på en fysisk person). Den ansvarshavende redaktør kan kræves at have fast 

bopæl i Tyskland, EU eller et EØS-land. Dispensationer kan gives af 

forbundsindenrigsministeren (ISIC Rev. 3.1 223, 224). 

 

Foranstaltninger: 

DE: § 10 Abs. 1 Nr. 4 Landesmediengesetz (LMG) Rheinland-Pfalz v. 4. Februar 2005, 

GVBl. S. 23. 

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 Gesetz über die Presse Baden-Württemberg (LPG BW) v. 14 Jan. 1964, GBl. 

S.11. 

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 Pressegesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landespressegesetz NRW) 

v. 24. Mai 1966 (GV. NRW. S. 340). 

§ 8 Abs. 1 Gesetz über die Presse Schleswig-Holstein (PressG SH) vom 25.1.2012, GVOBL. 

SH S. 266. 
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§ 7 Abs. 2 Landespressegesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (LPrG M-V) v. 6 

Juni 1993, GVOBl. M-V 1993, S. 541. 

§ 8 Abs. 1 Nr. 1 Pressegesetz für das Land Sachsen-Anhalt in der Neufassung vom 2.5.2013 

(GVBl. LSA S. 198). 

§ 7 Abs. 2 Berliner Pressegesetz (BlnPrG) v. 15 Juni 1965, GVBl. S. 744. 

§ 10 Abs. 1 Nr. 1 Brandenburgisches Landspressegesetz (BbgPG) v. 13. Mai 1993, GVBl. 

I/93, S. 162. 

§ 9 Abs. 1 Nr.1 Gesetz über die Presse Bremen (BrPrG), Brem. GBl. 1965, S. 63. 

§ 7 Abs. 3 Nr. 1 Hessisches Pressegesetz (HPresseG) v. 12. Dezember 2004, GVBl. 2004 I 

S.2. 

§ 7 Abs. 2 i.V.m § 9 Abs.1 Ziffer 1 Thüringer Pressegesetz (TPG) v. 31. Juli 1991, GVBl. 

1991 S. 271. 

§ 9 Abs. 1 Nr. 1Hamburgisches Pressegesetz v. 29. Januar 1965, HmbGVBl., S. 15. 

§ 6 Abs. 2 Sächsisches Gesetz über die Presse (SächsPresseG) v. 3. April 1992, SächsGVBl. 

S. 125. 

§ 8 Abs. 2 Niedersächsisches Pressegesetz v. 22. März 1965, GVbl. S.9. 

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 Saarländisches Mediengesetz (SMG) vom 27. Februar 2002 (Amtsbl. S. 

498).  

Article 5 Abs. 2 Bayerisches Pressegesetz in der Fassung der Bekanntmachung v. 19. April 

2000 (GVBl, S. 340). 
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Hvad angår liberalisering af investeringer – national behandling, markedsadgang, 

mestbegunstigelsesbehandling: 

 

I IT: Såfremt Japan tillader italienske statsborgere og selskaber at udføre disse aktiviteter, vil 

Italien tillade japanske statsborgere og selskaber at udføre disse aktiviteter på samme vilkår. 

Såfremt Japan tillader italienske investorer at eje mere end 49 procent af kapitalen og 

stemmerettighederne i en japansk trykkerivirksomhed, vil Italien tillade japanske investorer at 

eje mere end 49 procent af kapitalen og stemmerettighederne i en italiensk 

trykkerivirksomhed på samme vilkår (ISIC Rev. 3.1 221, 222). 

 

Foranstaltninger: 

IT: Lov 416/1981, artikel 1 (og senere ændringer deraf). 

 

Hvad angår liberalisering af investeringer – øverste ledelse og bestyrelser: 

 

I PL: Statsborgerskabskrav for chefredaktører for aviser og tidsskrifter (ISIC Rev. 3.1 221, 

222). 

 

Foranstaltninger: 

PL: Lov af 26. januar 1984 om presselov, statstidende, nr. 5, punkt 24, med senere ændringer. 
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Hvad angår liberalisering af investeringer – national behandling og grænseoverskridende 

handel med tjenesteydelser – markedsadgang, national behandling: 

 

I SE: Fysiske personer, som er ejere af tidsskrifter, der trykkes og udgives i Sverige, skal være 

bosiddende i Sverige eller være statsborgere i en EØS-medlemsstat. Ejerne af sådanne 

tidsskrifter, der er juridiske personer, skal være etableret i EØS. Tidsskrifter, der trykkes og 

udgives i Sverige, og tekniske optegnelser skal have en ansvarshavende redaktør, som skal 

have bopæl i Sverige (ISIC Rev. 3.1 22, CPC 88442). 

 

Foranstaltninger: 

SE: Lov om pressefrihed (1949:105). 

Grundlæggende lov om ytringsfrihed (1991:1469).  

Lov om bekendtgørelser med henblik på lov om pressefrihed og den grundlæggende lov om 

ytringsfrihed (1991:1559). 
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Japans liste 

 

Indledende noter 

 

1. Denne liste indeholder i henhold til artikel 8.12, 8.18 og 8.24 de forbehold, som Japan har 

taget med hensyn til eksisterende foranstaltninger, der ikke er i overensstemmelse med de 

forpligtelser, som indføres ved: 

 

a) artikel 8.7 eller 8.15 

 

b) artikel 8.8 eller 8.16 

 

c) artikel 8.9 eller 8.17 

 

d) artikel 8.10 eller 

 

e) artikel 8.11. 
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2. Hvert forbehold omfatter følgende elementer: 

 

a) ved "sektor" forstås den overordnede sektor, hvori forbeholdet er taget 

 

b) ved "delsektor" forstås den specifikke sektor, hvori forbeholdet er taget 

 

c) "brancheklassifikation" henviser, når det er relevant, og kun af hensyn til 

gennemsigtigheden, til den aktivitet, der er omfattet af forbeholdet i henhold til 

nationale eller internationale brancheklassifikationskoder 

 

d) "de pågældende forpligtelser" præciserer de forpligtelser, der er omhandlet i afsnit 1, og 

for hvilke forbeholdet er taget 

 

e) "forvaltningsniveau" angiver det forvaltningsniveau, hvorpå den foranstaltning, som der 

er taget forbehold for, opretholdes 
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f) ved "foranstaltninger" forstås de eksisterende love, forskrifter eller andre 

foranstaltninger, som der er taget forbehold for. En foranstaltning, der er anført under 

elementet "Foranstaltninger": 

 

i) betyder foranstaltningen som ændret, opretholdt eller fornyet fra datoen for denne 

aftales ikrafttræden og 

 

ii) omfatter enhver underordnet foranstaltning, der vedtages eller opretholdes i 

henhold til beføjelsen i og i overensstemmelse med foranstaltningen, og 

 

g) "beskrivelse" indeholder, for så vidt angår forpligtelserne i afsnit 1, de uforenelige 

aspekter i de eksisterende foranstaltninger, som der er taget forbehold for. 

 

3. I forbindelse med fortolkning af et forbehold skal der tages højde for alle elementer i 

forbeholdet. Et forbehold skal fortolkes i lyset af de relevante bestemmelser i de afdelinger, 

som der er taget forbehold for, og elementet "foranstaltninger" går forud for alle andre 

elementer. 
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4. Hvad angår finansielle tjenesteydelser gælder følgende: 

 

a) Der er intet til hinder for, at Japan af forsigtighedshensyn inden for rammerne af artikel 

8.65 træffer foranstaltninger som f.eks. ikkediskriminatoriske begrænsninger 

vedrørende de juridiske former for handelsmæssig tilstedeværelse. Af samme grunde er 

der intet til hinder for, at Japan benytter sig af ikkediskriminatoriske begrænsninger for 

adgang til markedet for nye finansielle tjenesteydelser, der skal være i 

overensstemmelse med forskriftsmæssige rammer med henblik på at nå disse 

forsigtighedsmålsætninger. Børsmæglervirksomheder har i den forbindelse tilladelse til 

at handle med værdipapirer som defineret i de relevante japanske love, og banker har 

ikke tilladelse til at handle med sådanne værdipapirer, medmindre disse love tillader 

det.  

 

b) Tjenesteydelser, der leveres på Den Europæiske Unions territorium til en forbruger af 

tjenesteydelsen i Japan uden aktiv markedsføring fra tjenesteyderens side, betragtes som 

tjenesteydelser, der leveres i overensstemmelse med artikel 8.2, litra d), nr. ii). 
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5. Hvad angår søtransporttjenesteydelser, er foranstaltninger, der vedrører cabotage inden for 

søtransporttjenesteydelser, ikke opført på denne liste, da de ikke er omfattet af 

anvendelsesområdet for kapitel 8, afdeling B, i henhold til artikel 8.6, stk. 2, litra a), og 

kapitel 8, afdeling C, i henhold til artikel 8.14, stk. 2, litra a). 

 

6. Japans love og forskrifter med hensyn til frekvensressourcer, der berører forpligtelser i 

henhold til artikel 8.7 og 8.15, er ikke medtaget på Japans liste, idet der tages hensyn til bilag 

6 til retningslinjerne for opregningen af specifikke forpligtelser (WTO-dokument S/L/92 af 

28. marts 2001). 

 

7. I forbindelse med Japans liste i dette bilag forstås der ved "JSIC" Japans 

standardindustriklassifikation som fastsat af ministeriet for indre anliggender og 

kommunikation og revideret den 30. oktober 2013. 
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1 Sektor: Landbrug, skovbrug og fiskeri samt tjenesteydelser i tilknytning 

hertil (undtagen fiskeri i søterritoriet, de indre farvande, den 

eksklusive økonomiske zone og kontinentalsoklen som fastsat i 

forbehold nr. 11 på Japans liste i bilag II til bilag 8-B) 

 Delsektor:  

 Brancheklassifikation: JSIC 01 Landbrug 

JSIC 02 Skovbrug 

JSIC 03 Fiskeri, undtagen akvakultur 

JSIC 04 Akvakultur 

JSIC 6324 Landbrugskooperativer 

JSIC 6325 Fiskeri og fiskeforarbejdningskooperativer 

JSIC 871 Kooperative sammenslutninger inden for 

landbrug, skovbrug og fiskeri, i.a.n. 

 De pågældende 

forpligtelser: 

National behandling (artikel 8.8) 

 Forvaltningsniveau: Centralregering 

 Foranstaltninger: Lov om valuta og udenrigshandel (lov nr. 228 af 1949), artikel 27
1
 

Kabinetsbekendtgørelse om direkte udenlandske investeringer 

(kabinetsbekendtgørelse nr. 261 af 1980), artikel 3 

                                                 
1
 Det skal præciseres, at definitionen af "indgående direkte investering" i artikel 26 i loven om 

valuta og udenrigshandel finder anvendelse i forbindelse med dette forbehold for så vidt angår 

fortolkningen heraf. 
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 Beskrivelse: Liberalisering af investeringer 

  1. Kravet om forudgående underretning og 

screeningprocedurer i henhold til loven om valuta og 

udenrigshandel gælder for udenlandske investorer, der 

ønsker at foretage investeringer inden for landbrug, 

skovbrug og fiskeri samt tjenesteydelser i tilknytning hertil 

(undtagen fiskeri i søterritoriet, de indre farvande, den 

eksklusive økonomiske zone og kontinentalsoklen som 

fastsat i forbehold nr. 11 på Japans liste i bilag II til bilag 8-

B) i Japan. 

  2. Screeningen foretages ud fra en vurdering af, hvorvidt 

investeringen i væsentlig grad vil kunne påvirke den 

japanske økonomi negativt og forhindre den i at fungere 

gnidningsløst
1
. 

  3. Investorer kan pålægges at ændre en investerings indhold 

eller at indstille investeringsprocessen, afhængigt af 

screeningresultatet. 

                                                 
1
 Det skal præciseres, at den omstændighed, at der i denne beskrivelse ikke henvises til 

"national sikkerhed", som der henvises til i nr. 11, 13, 15, 37, 43, 44, 52 og 54 på Japans liste 

i dette bilag, ikke er ensbetydende med, at artikel 1.5 ikke finder anvendelse på screening, 

eller at Japan giver afkald på sin ret til at påberåbe sig artikel 1.5 for at begrunde screening. 
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2 Sektor: Vedligeholdelse af biler 

 Delsektor: Demontering og reparation af motorkøretøjer 

 Brancheklassifikation: JSIC 89  Tjenesteydelser i forbindelse med vedligeholdelse 

af biler 

 De pågældende 

forpligtelser: 

Markedsadgang (artikel 8.15) 

 Forvaltningsniveau: Centralregering 

 Foranstaltninger: Lov om vejkøretøjer (lov nr. 185 af 1951), kapitel 6 

 Beskrivelse: Grænseoverskridende handel med tjenesteydelser 

En person, der ønsker at udøve virksomhed inden for demontering 

og reparation af motorkøretøjer, skal etablere en arbejdsplads i 

Japan og indhente godkendelse fra generaldirektøren for 

distriktskontoret for transport, der har jurisdiktion over det distrikt, 

hvor arbejdspladsen er etableret. 
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3 Sektor: Forretningstjenesteydelser 

 Delsektor:  

 Brancheklassifikation: JSIC 9111 Arbejdsformidling 

JSIC 9121 Arbejdstagerfordeling 

 De pågældende 

forpligtelser: 

Markedsadgang (artikel 8.7 og 8.15) 

 Forvaltningsniveau: Centralregering 

 Foranstaltninger: Lov om beskæftigelsessikkerhed (lov nr. 141 af 1947), kapitel 3 

og 3-3 

Lov om sikring af velfungerende 

arbejdstagerfordelingsvirksomheder og om beskyttelse af fordelte 

arbejdstagere (lov nr. 88 af 1985), kapitel 2 

Lov om havnearbejde (lov nr. 40 af 1988), kapitel 4 

Lov om beskæftigelsessikkerhed for søfolk (lov nr. 130 af 1948), 

kapitel 3 

Lov om forbedring af beskæftigelsen for bygningsarbejdere (lov 

nr. 33 af 1976), kapitel 5 og 6 
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 Beskrivelse: Liberalisering af investeringer og grænseoverskridende handel 

med tjenesteydelser 

  1. En person, der ønsker at levere følgende tjenesteydelser til 

virksomheder i Japan, skal have forretningssted i Japan og 

indhente tilladelse fra - eller foretage indberetning til - den 

kompetente myndighed, alt efter hvad der er relevant: 

  a) privat arbejdsformidling, herunder arbejdsformidling 

for bygningsarbejdere mod betaling og 

arbejdsformidling for søfolk eller 

  b) arbejdstagerfordeling, herunder fordeling af 

havnearbejdere, fordeling af søfolk og tjenesteydelser i 

forbindelse med sikring af beskæftigelsesmuligheder 

for bygningsarbejdere. 

  2. Tjenesteydelser i forbindelse med arbejdsformidling må kun 

leveres af en fagforening, der er meddelt tilladelse af den 

kompetente myndighed i henhold til loven om 

beskæftigelsessikkerhed eller loven om 

beskæftigelsessikkerhed for søfolk. 
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4 Sektor: Inkassovirksomhed 

 Delsektor:  

 Brancheklassifikation: JSIC 6619 Forskellige finansielle hjælpeenheder 

JSIC 7299 Liberale tjenesteydelser, i.a.n. 

 De pågældende 

forpligtelser: 

Markedsadgang (artikel 8.7 og 8.15) 

 Forvaltningsniveau: Centralregering 

 Foranstaltninger: Lov om særlige foranstaltninger vedrørende kreditforvaltning og 

inkassovirksomhed (lov nr. 126 af 1998), artikel 3 og 4 

Advokatloven (lov nr. 205 af 1949), artikel 72 og 73 
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 Beskrivelse: Liberalisering af investeringer og grænseoverskridende handel 

med tjenesteydelser 

  1. En person, der ønsker at udøve inkassovirksomhed, der 

indebærer udøvelse af advokatvirksomhed i forbindelse med 

retssager, skal være uddannet jurist i henhold til Japans love 

og forskrifter ("Bengoshi"), et advokatfirma i henhold til 

Japans love og forskrifter ("Bengoshi-hojin") eller en 

juridisk person, der er etableret i henhold til loven om 

særlige foranstaltninger vedrørende kreditforvaltning og 

inkassovirksomhed, og skal oprette et kontor i Japan. 

  2. Ingen person må overtage og inddrive gæld som virksomhed 

med undtagelse af juridiske personer, der er etableret i 

henhold til loven om særlige foranstaltninger vedrørende 

kreditforvaltning og inkassovirksomhed, og som håndterer 

gæld i henhold til bestemmelserne i nævnte lov. 
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5 Sektor: Bygge- og anlægsbranchen 

 Delsektor:  

 Brancheklassifikation: JSIC 06 Bygge- og anlægsarbejde, generelt, herunder 

offentligt og privat bygge- og anlægsarbejde 

JSIC 07 Bygge- og anlægsarbejde ved en specialiseret 

entreprenør, undtagen installation af udstyr 

JSIC 08 Installation af udstyr 

 De pågældende 

forpligtelser: 

Markedsadgang (artikel 8.15) 

 Forvaltningsniveau: Centralregering 

 Foranstaltninger: Lov om bygge- og anlægsarbejde (lov nr. 100 af 1949), kapitel 2 

Lov om genanvendelse af byggematerialer (lov nr. 104 af 2000), 

kapitel 5 
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 Beskrivelse: Grænseoverskridende handel med tjenesteydelser 

  1. En person, der ønsker at drive bygge- og anlægsvirksomhed, 

skal etablere et forretningssted i Japan og indhente tilladelse 

fra ministeren for land, infrastruktur, transport og turisme 

eller fra den præfekturguvernør, der har jurisdiktion over det 

distrikt, hvor forretningsstedet er etableret. 

  2. En person, der ønsker at drive nedrivningsvirksomhed, skal 

etablere et forretningssted i Japan og være registreret hos 

den præfekturguvernør, der har jurisdiktion over det distrikt, 

hvor forretningsstedet er etableret. 
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6 Sektor: Distributionsvirksomhed 

 Delsektor: Engroshandel, detailhandel og provisionsagenturvirksomhed i 

tilknytning til alkoholiske drikkevarer 

 Brancheklassifikation: JSIC 5222 Spiritus 

JSIC 5851 Spiritusforretninger 

 De pågældende 

forpligtelser: 

Markedsadgang (artikel 8.7 og 8.15) 

 Forvaltningsniveau: Centralregering 

 Foranstaltninger: Lov om spiritusafgift (lov nr. 6 af 1953), artikel 9-11 

 Beskrivelse: Liberalisering af investeringer og grænseoverskridende handel 

med tjenesteydelser 

  Antallet af bevillinger, der meddeles tjenesteydere inden for disse 

delsektorer, kan være begrænset, hvis det er nødvendigt at 

opretholde ligevægten mellem udbud og efterspørgsel efter 

spiritus med henblik på at sikre afgiftsindtægter fra salg af spiritus 

(artikel 10, stk. 11, i loven om spiritusafgift). 
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7 Sektor: Distributionsvirksomhed 

 Delsektor: Engroshandel på offentlige engrosmarkeder 

 Brancheklassifikation: JSIC 521 Landbrugsprodukter, animalske produkter, 

fjerkræprodukter og akvatiske produkter 

 De pågældende 

forpligtelser: 

Markedsadgang (artikel 8.7 og 8.15) 

 Forvaltningsniveau: Centralregering 

 Foranstaltninger: Lov om engroshandel (lov nr. 35 af 1971), artikel 9, 10, 15, 17 og 

33 

 Beskrivelse: Liberalisering af investeringer og grænseoverskridende handel 

med tjenesteydelser 

  Antallet af tilladelser, der meddeles tjenesteydere inden for 

engroshandel på offentlige engrosmarkeder, kan være begrænset i 

tilfælde, hvor de offentlige engrosmarkeder fastsætter et 

maksimalt antal tjenesteydere med henblik på at sikre 

velfungerende offentlige engrosmarkeder. 
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8 Sektor: Undervisnings- og læringsstøtte 

 Delsektor: Videregående uddannelser 

 Brancheklassifikation: JSIC 816 Videregående uddannelsesinstitution 

 De pågældende 

forpligtelser: 

Markedsadgang (artikel 8.7 og 8.15) 

 Forvaltningsniveau: Centralregering 

 Foranstaltninger: Grundlæggende lov om uddannelse (lov nr.120 af 2006), artikel 6 

Lov om skoleuddannelse (lov nr. 26 af 1947), artikel 2 

Lov om privatskoler (lov nr. 270 af 1949), artikel 3 
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 Beskrivelse: Liberalisering af investeringer og grænseoverskridende handel 

med tjenesteydelser 

  1. Kun formelle uddannelsesinstitutioner kan levere 

videregående uddannelse som formel uddannelse i Japan. 

Formelle uddannelsesinstitutioner skal være etableret af 

uddannelsesmæssige juridiske personer. 

  2. Ved "formelle uddannelsesinstitutioner" forstås grundskoler, 

lavere sekundærskoler, sekundærskoler, obligatoriske skoler, 

højere sekundærskoler, universiteter, "junior colleges", 

"colleges of technology", skoler for børn med særlige behov, 

børnehaver og integrerede centre for dagtilbud til børn indtil 

skolestart. 

  3. Ved en "uddannelsesmæssig juridisk person" forstås en ikke-

kommerciel juridisk person, der er etableret med henblik på 

levering af uddannelse i henhold til Japans love og 

forskrifter. 
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9 Sektor: Finansielle tjenesteydelser 

 Delsektor: Bankvirksomhed og andre finansielle tjenesteydelser 

(undtagen forsikring og forsikringsrelaterede tjenesteydelser) 

 Brancheklassifikation: JSIC 622 Banker, undtagen centralbanken 

JSIC 631 Finansielle institutioner for små virksomheder 

 De pågældende 

forpligtelser: 

National behandling (artikel 8.8) 

 Forvaltningsniveau: Centralregering 

 Foranstaltninger: Lov om indskudsforsikring (lov nr. 34 af 1971), artikel 2 

 Beskrivelse: Liberalisering af investeringer 

Indskudsforsikringssystemet dækker ikke indskud i filialer af 

udenlandske banker. 
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10 Sektor: Finansielle tjenesteydelser 

 Delsektor: Forsikring og forsikringsrelaterede tjenesteydelser 

 Brancheklassifikation: JSIC 672 Skadeslivsforsikringsinstitutioner 

JSIC 6742 Skadeslivsforsikringsagenter og -mæglere 

 De pågældende 

forpligtelser: 

Markedsadgang (artikel 8.15) 

 Forvaltningsniveau: Centralregering 

 Foranstaltninger: Lov om forsikringsvirksomhed (lov nr.105 af 1995), artikel 185, 

186, 275, 276, 277, 286 og 287 

Kabinetsbekendtgørelse om håndhævelse af lovgivningen om 

forsikringsvirksomhed (kabinetsbekendtgørelse nr. 425 af 1995), 

artikel 19 og 39-2 

Ministeriel bekendtgørelse om håndhævelse af lovgivningen om 

forsikringsvirksomhed (Finansministeriets bekendtgørelse nr. 5 af 

1996), artikel 116 og 212-6 
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 Beskrivelse: Grænseoverskridende handel med tjenesteydelser 

  Der er i princippet krav om handelsmæssig tilstedeværelse for så 

vidt angår forsikringskontrakter om følgende punkter og alt 

ansvar, der er forbundet dermed: 

  a) varer, der transporteres i Japan, og 

  b) skibe, der er registreret i Japan, og som ikke benyttes til 

international søtransport. 
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11 Sektor: Varmeforsyning 

 Delsektor:  

 Brancheklassifikation: JSIC 3511 Varmeforsyning 

 De pågældende 

forpligtelser: 

National behandling (artikel 8.8) 

 Forvaltningsniveau: Centralregering 

 Foranstaltninger: Lov om valuta og udenrigshandel (lov nr. 228 af 1949), artikel 27
1
 

Kabinetsbekendtgørelse om direkte udenlandske investeringer 

(kabinetsbekendtgørelse nr. 261 af 1980), artikel 3 

                                                 
1
 Det skal præciseres, at definitionen af "indgående direkte investering" i artikel 26 i loven om 

valuta og udenrigshandel finder anvendelse i forbindelse med dette forbehold for så vidt angår 

fortolkningen heraf. 
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 Beskrivelse: Liberalisering af investeringer 

  1. Kravet om forudgående underretning og 

screeningprocedurer i henhold til loven om valuta og 

udenrigshandel gælder for udenlandske investorer, der 

ønsker at foretage investeringer inden for 

varmeforsyningsindustrien i Japan. 

  2. Screeningen foretages ud fra en vurdering af, hvorvidt 

investeringen vil kunne svække den nationale sikkerhed, 

forstyrre opretholdelsen af den offentlige orden eller 

forhindre beskyttelse af den offentlige sikkerhed. 

  3. Investorer kan pålægges at ændre en investerings indhold 

eller at indstille investeringsprocessen, afhængigt af 

screeningresultatet. 
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12 Sektor: Information og kommunikation 

 Delsektor: Telekommunikation 

 Brancheklassifikation: JSIC 3700 Hovedkontorer, der hovedsagelig beskæftiger sig 

med ledelse 

JSIC 3711 Regional telekommunikation, undtagen 

radiotelefoner 

JSIC 3731 Tjenesteydelser i tilknytning til 

telekommunikation 

 De pågældende 

forpligtelser: 

Markedsadgang (artikel 8.7) 

National behandling (artikel 8.8) 

Øverste ledelse og bestyrelser (artikel 8.10) 

 Forvaltningsniveau: Centralregering 

 Foranstaltninger: Lov om Nippon Telegraph and Telephone Corporation, Etc. (lov 

nr. 85 af 1984), artikel 6 og 10 
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 Beskrivelse: Liberalisering af investeringer 

  1. Nippon Telegraph and Telephone Corporation må ikke 

optage navn og adresse i dets aktionærfortegnelse, hvis den 

samlede kvote af stemmerettigheder, der direkte eller 

indirekte besiddes af personerne i litra a)-c), udgør mindst en 

tredjedel: 

  a) fysiske personer uden japansk statsborgerskab 

  b) udenlandske statslige enheder eller deres 

repræsentanter og 

  c) udenlandske juridiske personer eller udenlandske 

enheder. 

  2. Ingen fysiske personer, der ikke har japansk statsborgerskab, 

må varetage embedet som direktør eller revisor for Nippon 

Telegraph and Telephone Corporation, Nippon Telegraph 

and Telephone East Corporation og Nippon Telegraph and 

Telephone West Corporation. 



 

 

…[Bilag 8-B]/da 253 

13 Sektor: Information og kommunikation 

 Delsektor: Telekommunikation og internetbaserede tjenesteydelser 

 Brancheklassifikation
1
: JSIC 3711* Regional telekommunikation, undtagen 

radiotelefoner 

JSIC 3712* Langdistancetelekommunikation 

JSIC 3719* Forskellige former for fast telekommunikation 

JSIC 3721* Mobil telekommunikation 

JSIC 401* Tjenesteydelser i tilknytning til Internettet 

 De pågældende 

forpligtelser: 

National behandling (artikel 8.8) 

 Forvaltningsniveau: Centralregering 

 Foranstaltninger: Lov om valuta og udenrigshandel (lov nr. 228 af 1949), artikel 27
2
 

Kabinetsbekendtgørelse om direkte udenlandske investeringer 

(kabinetsbekendtgørelse nr. 261 af 1980), artikel 3 

                                                 
1
 En asterisk (*) efter JSIC-numrene angiver, at de aktiviteter, der er omfattet af forbeholdet 

under sådanne numre, er begrænset til aktiviteter, der er underlagt krav om registrering i 

henhold til artikel 9 i loven om telekommunikationsvirksomhed (lov nr. 86 af 1984). 
2
 Det skal præciseres, at definitionen af "indgående direkte investering" i artikel 26 i loven om 

valuta og udenrigshandel finder anvendelse i forbindelse med dette forbehold for så vidt angår 

fortolkningen heraf. 
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 Beskrivelse: Liberalisering af investeringer 

  1. Kravet om forudgående underretning og 

screeningprocedurer i henhold til loven om valuta og 

udenrigshandel gælder for udenlandske investorer, der 

ønsker at foretage investeringer inden for 

telekommunikationsvirksomhed og internetbaserede 

tjenesteydelser i Japan. 

  2. Screeningen foretages ud fra en vurdering af, hvorvidt 

investeringen vil kunne svække den nationale sikkerhed, 

forstyrre opretholdelsen af den offentlige orden eller 

forhindre beskyttelse af den offentlige sikkerhed. 

  3. Investorer kan pålægges at ændre en investerings indhold 

eller at indstille investeringsprocessen, afhængigt af 

screeningresultatet. 
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14 Sektor: Fremstillingsvirksomhed 

 Delsektor: Skibsbygning og -reparation, skibsmotorer 

 Brancheklassifikation: JSIC 3131 Skibsbygning og -reparation 

 De pågældende 

forpligtelser: 

Markedsadgang (artikel 8.7 og 8.15) 

 Forvaltningsniveau: Centralregering 

 Foranstaltninger: Lov om skibsbygning (lov nr. 129 af 1950), artikel 2 til 3-2 

 Beskrivelse: Liberalisering af investeringer og grænseoverskridende handel 

med tjenesteydelser 

  En person, der ønsker at etablere eller udvide dokker, der kan 

anvendes til fremstilling eller reparation af fartøjer med en 

bruttotonnage på mindst 500 eller en længde på mindst 50 m, skal 

indhente tilladelse fra ministeren for land, infrastruktur, transport 

og turisme. For at der kan udstedes en tilladelse, skal kravet om en 

økonomisk behovsprøve være opfyldt. 
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15 Sektor: Fremstillingsvirksomhed 

 Delsektor: Fremstilling af lægemidler og medicin 

 Brancheklassifikation: JSIC 1653 Biologiske præparater 

 De pågældende 

forpligtelser: 

National behandling (artikel 8.8) 

 Forvaltningsniveau: Centralregering 

 Foranstaltninger: Lov om valuta og udenrigshandel (lov nr. 228 af 1949), artikel 27
1
 

Kabinetsbekendtgørelse om direkte udenlandske investeringer 

(kabinetsbekendtgørelse nr. 261 af 1980), artikel 3 

                                                 
1
 Det skal præciseres, at definitionen af "indgående direkte investering" i artikel 26 i loven om 

valuta og udenrigshandel finder anvendelse i forbindelse med dette forbehold for så vidt angår 

fortolkningen heraf. 
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 Beskrivelse: Liberalisering af investeringer 

  1. Kravet om forudgående underretning og 

screeningprocedurer i henhold til loven om valuta og 

udenrigshandel gælder for udenlandske investorer, der 

ønsker at foretage investeringer inden for industrien for 

fremstilling af biologiske præparater i Japan. Det skal 

præciseres, at "industrien for fremstilling af biologiske 

præparater" omfatter økonomiske aktiviteter i lokaler, hvor 

der produceres vacciner, serum, toxoid og antitoxin samt 

visse præparater, der ligner førnævnte produkter eller 

blodprodukter. 

  2. Screeningen foretages ud fra en vurdering af, hvorvidt 

investeringen vil kunne svække den nationale sikkerhed, 

forstyrre opretholdelsen af den offentlige orden eller 

forhindre beskyttelse af den offentlige sikkerhed. 

  3. Investorer kan pålægges at ændre en investerings indhold 

eller at indstille investeringsprocessen, afhængigt af 

screeningresultatet. 
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16 Sektor: Fremstillingsvirksomhed 

 Delsektor: Fremstilling af læder og lædervarer 

 Brancheklassifikation
1
: JSIC 1189*1 Tekstiler, beklædningsgenstande og tilbehør 

hertil, i.a.n. 

JSIC 1694*2 Gelatine og klæbemidler 

JSIC 192 Gummi- og plastfodtøj samt tilbehør hertil 

JSIC 2011 Lædergarvning og -færdigbehandling 

JSIC 2021 Mekaniske lædervarer, undtagen handsker, 

vanter og luffer 

JSIC 2031 Udskårne dele og tilbehør til støvler og sko 

JSIC 2041 Læderfodtøj 

JSIC 2051 Læderhandsker, -vanter og -luffer 

JSIC 2061 Bagage 

  JSIC 207 Håndtasker og små lædermapper 

JSIC 2081 Pelsskind 

JSIC 2099 Diverse lædervarer 

JSIC 3253*1 Sportsartikler 

                                                 
1
 En asterisk (*1) efter JSIC-numrene angiver, at de aktiviteter, der er omfattet af forbeholdet 

under sådanne numre, er begrænset til aktiviteter i tilknytning til fremstilling af læder og 

lædervarer. En asterisk (*2) efter JSIC-nummeret angiver, at de aktiviteter, der er omfattet af 

forbeholdet under et sådant nummer, er begrænset til aktiviteter i tilknytning til fremstilling af 

animalsk lim (nikawa) og gelatine. 
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 De pågældende 

forpligtelser: 

National behandling (artikel 8.8) 

 Forvaltningsniveau: Centralregering 

 Foranstaltninger: Lov om valuta og udenrigshandel (lov nr. 228 af 1949), artikel 27
1
 

Kabinetsbekendtgørelse om direkte udenlandske investeringer 

(kabinetsbekendtgørelse nr. 261 af 1980), artikel 3 

                                                 
1
 Det skal præciseres, at definitionen af "indgående direkte investering" i artikel 26 i loven om 

valuta og udenrigshandel finder anvendelse i forbindelse med dette forbehold for så vidt angår 

fortolkningen heraf. 
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 Beskrivelse: Liberalisering af investeringer 

1. Kravet om forudgående underretning og 

screeningprocedurer i henhold til loven om valuta og 

udenrigshandel gælder for udenlandske investorer, der 

ønsker at foretage investeringer inden for læder- og 

lædervareindustrien i Japan. 

  2. Screeningen foretages ud fra en vurdering af, hvorvidt 

investeringen i væsentlig grad vil kunne påvirke den 

japanske økonomi negativt og forhindre den i at fungere 

gnidningsløst
1
. 

  3. Investorer kan pålægges at ændre en investerings indhold 

eller at indstille investeringsprocessen, afhængigt af 

screeningresultatet. 

                                                 
1
 Det skal præciseres, at den omstændighed, at der i denne beskrivelse ikke henvises til 

"national sikkerhed", som der henvises til i nr. 11, 13, 15, 37, 43, 44, 52 og 54 på Japans liste 

i dette bilag, ikke er ensbetydende med, at artikel 1.5 ikke finder anvendelse på screening, 

eller at Japan giver afkald på sin ret til at påberåbe sig artikel 1.5 for at begrunde screening. 
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17 Sektor: Spørgsmål i forbindelse med et skibs nationalitet 

 Delsektor:  

 Brancheklassifikation:   

 De pågældende 

forpligtelser: 

Markedsadgang (artikel 8.7 og 8.15) 

National behandling (artikel 8.8 og 8.16) 

Øverste ledelse og bestyrelser (artikel 8.10) 

 Forvaltningsniveau: Centralregering 

 Foranstaltninger: Lov om skibe (lov nr. 46 af 1899), artikel 1 
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 Beskrivelse: Liberalisering af investeringer og grænseoverskridende handel 

med tjenesteydelser 

1. For levering af internationale søtransporttjenesteydelser 

(herunder passager- og godstransport) skal 

nationalitetskravet være opfyldt gennem etablering af en 

registreret virksomhed, der driver en flåde under det 

japanske flag. 

  2. Ved "nationalitetskrav" forstås, at et skib skal være ejet af en 

japansk statsborger eller en virksomhed, der er oprettet i 

henhold til Japans love og forskrifter, hvis samtlige 

repræsentanter skal være japanske statsborgere, og det 

samme gælder mindst to tredjedele af lederne. 
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18 Sektor: Måling 

 Delsektor:  

 Brancheklassifikation: JSIC 7441 Vareinspektionsvirksomhed 

JSIC 745 Certificering af inspektører 

 De pågældende 

forpligtelser: 

Markedsadgang (artikel 8.15) 

 Forvaltningsniveau: Centralregering 

 Foranstaltninger: Lov om måling (lov nr. 51 af 1992), kapitel 3, 5, 6 og 8 

Bestemmelser om loven om måling (bekendtgørelse udstedt af 

ministeriet for international handel og industri nr. 69 af 1993) 

Ministeriel bekendtgørelse om et udpeget kontrolorgan, et udpeget 

verifikationsorgan, et udpeget kontrolorgan inden for 

målecertificering og et særligt akkrediteringsorgan inden for 

målecertificering (bekendtgørelse udstedt af ministeriet for 

international handel og industri nr. 72 af 1993) 
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 Beskrivelse
1
: Grænseoverskridende handel med tjenesteydelser 

                                                 
1
 I dette forbehold forstås ved: 

a) "måleinstrumenter": apparater, maskiner eller udstyr, der anvendes til måling 

b) "specifikke måleinstrumenter": måleinstrumenter, der anvendes i forbindelse med 

transaktioner eller certificeringer, eller måleinstrumenter, der hovedsagelig anvendes i 

almindelige forbrugeres hverdag, samt måleinstrumenter, der er specificeret i en 

kabinetsbekendtgørelse som værende nødvendige for at etablere standarder vedrørende 

deres struktur og instrumentfejl med henblik på at sikre en korrekt gennemførelse af 

målinger 

c) "målecertificeringsvirksomhed" under det krav, der er beskrevet i afsnit 3, er angivet 

nedenfor, og registrering skal ske i overensstemmelse med erhvervsklassificeringen i 

den bekendtgørelse, der er udstedt af ministeriet for økonomi, handel og industri: 

i) virksomhed inden for målecertificering af længde, vægt, område, volumen eller 

varme for så vidt angår varer, der skal lastes/losses eller indføres/afsendes med 

henblik på transport, deponering, salg eller køb (bortset fra målecertificering af 

masse eller volumen af varer, der skal lastes eller losses fra et skib) og 

ii) virksomhed inden for målecertificering af koncentrationen, lydtrykniveauet eller 

mængden af andre fysiske fænomener, der er specificeret i en 

kabinetsbekendtgørelse (med undtagelse af det i nr. i) anførte);  

 dette krav gælder dog ikke, hvis den person, der driver virksomhed inden for 

målecertificering, er en national regering, en lokalforvaltning eller et registreret 

administrativt organ som fastsat ved artikel 2, stk. 1, i loven om generelle regler 

for registrerede administrative organer (lov nr. 103 af 1999), der er udpeget ved en 

kabinetsbekendtgørelse som kompetent til at udøve virksomhed inden for 

målecertificering, eller hvis virksomheden inden for målecertificering udøves af 

en person, der er registreret eller udpeget eller er meddelt anden tilladelse til at 

udøve denne form for virksomhed i henhold til bestemmelserne i den lov, der 

udpeges efter nævnte kabinetsbekendtgørelse og 

d) "specifik målecertificeringsvirksomhed": virksomhed, der er udpeget ved en 

kabinetsbekendtgørelse som en sådan type virksomhed, der kræver anvendelse af 

avanceret teknologi for at certificere måling af meget små mængder af fysiske 

fænomener som omhandlet i litra c), nr. ii). 
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  1. En person, der ønsker at udøve virksomhed inden for 

periodisk inspektion af specifikke måleinstrumenter, skal 

etablere en juridisk person i Japan og udpeges af den 

præfekturguvernør, der har jurisdiktion over det distrikt, 

hvor personen ønsker at udøve denne 

inspektionsvirksomhed, af borgmesteren i en udpeget by 

eller af lederen af en udpeget bydel eller landsby, hvis det 

sted, hvor personen ønsker at udøve denne 

inspektionsvirksomhed, er beliggende inden for den 

pågældende udpegede by, bydel eller landsbys distrikt. 

  2. En person, der ønsker at udøve virksomhed inden for 

verifikation af specifikke måleinstrumenter, skal etablere en 

juridisk person i Japan og være udpeget af ministeren for 

økonomi, handel og industri. 

  3. En person, der ønsker at udøve virksomhed inden for 

målecertificering, herunder inden for specifik 

målecertificering, skal have forretningssted i Japan og være 

registreret hos den præfekturguvernør, der har jurisdiktion 

over det distrikt, hvor forretningsstedet er beliggende. 
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  4. En person, der ønsker at udøve virksomhed inden for 

inspektion af specifikke måleinstrumenter, der anvendes til 

målecertificering, skal etablere en juridisk person i Japan og 

være udpeget af den præfekturguvernør, der har jurisdiktion 

over det distrikt, hvor personen ønsker at udøve denne 

inspektionsvirksomhed. 

  5. En person, der ønsker at udøve virksomhed inden for 

akkreditering af personer, der driver virksomhed inden for 

specifik målecertificering, skal etablere en juridisk person i 

Japan og være udpeget af ministeren for økonomi, handel og 

industri. 

  6. En person, der ønsker at udøve virksomhed inden for 

kalibrering af måleinstrumenter, skal etablere en juridisk 

person i Japan og være udpeget af ministeren for økonomi, 

handel og industri. 
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19 Sektor: Sundhed og velfærd 

 Delsektor:  

 Brancheklassifikation: JSIC 8599 Diverse tjenesteydelser inden for socialsikring, 

social velfærd, pleje og pasning 

 De pågældende 

forpligtelser: 

Markedsadgang (artikel 8.7 og 8.15) 

 Forvaltningsniveau: Centralregering 

 Foranstaltninger: Lov om opkrævning af arbejdsforsikringspræmier (lov nr. 84 af 

1969), kapitel 4 

Gennemførelsesbestemmelser til loven om opkrævning af 

arbejdsforsikringspræmier (bekendtgørelse udstedt af 

beskæftigelsesministeriet nr. 8 af 1972) 
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 Beskrivelse: Liberalisering af investeringer og grænseoverskridende handel 

med tjenesteydelser 

Kun foreninger af virksomhedsindehavere eller sammenslutninger 

af sådanne foreninger, der er godkendt af ministeren for sundhed, 

beskæftigelse og velfærd i henhold til Japans love og forskrifter, 

kan udøve arbejdsforsikringsvirksomhed, der er overdraget af 

virksomhedsindehavere. En forening, der ønsker at udøve en sådan 

virksomhed inden for arbejdsforsikring i henhold til Japans love 

og forskrifter, skal etablere et kontor i Japan og indhente 

godkendelse fra ministeren for sundhed, beskæftigelse og velfærd. 
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20 Sektor: Minedrift og tjenesteydelser i tilknytning til minedrift 

 Delsektor:  

 Brancheklassifikation: JSIC 05 Minedrift og brydning af sten og grus 

 De pågældende 

forpligtelser: 

Markedsadgang (artikel 8.7 og 8.15) 

National behandling (artikel 8.8 og 8.16) 

 Forvaltningsniveau: Centralregering 

 Foranstaltninger: Lov om minedrift (lov nr. 289 af 1950), kapitel 2 og 3 

 Beskrivelse: Liberalisering af investeringer og grænseoverskridende handel 

med tjenesteydelser 

Kun japanske statsborgere eller virksomheder kan tildeles 

udvindingsrettigheder eller udvindingslejerettigheder
1
. 

                                                 
1
 Kun japanske statsborgere eller virksomheder, der er oprettet i henhold til Japans love og 

forskrifter, kan i henhold til kapitel 2 og 3 i loven om minedrift udøve virksomhed, der 

forudsætter udvindingsrettigheder eller udvindingslejerettigheder. 
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21 Sektor: Olieindustri 

 Delsektor:  

 Brancheklassifikation
1
: JSIC 053 Produktion af råolie og naturgas 

JSIC 1711 Olieraffinering 

JSIC 1721 Smøreolie eller -fedt (ikke fremstillet i 

olieraffinaderier) 

JSIC 1741*1 Belægningsmaterialer 

JSIC 1799*1 Diverse olie- og kulprodukter 

JSIC 4711*1 Almindelig oplagring, undtagen frysehuslagring 

JSIC 4721*1 Frysehuslagring 

JSIC 5331 Olie 

JSIC 6051 Tankstationer (benzinstationer) 

JSIC 6052*1 Brændstoflagre, undtagen benzinstationer 

JSIC 9299*2 Andre forretningstjenesteydelser, i.a.n. 

                                                 
1
 En asterisk (*1) efter JSIC-numrene angiver, at de aktiviteter, der er omfattet af forbeholdet 

under sådanne numre, er begrænset til aktiviteter i tilknytning til olieindustrien. En asterisk 

(*2) efter JSIC-nummeret angiver, at de aktiviteter, der er omfattet af forbeholdet under et 

sådant nummer, er begrænset til aktiviteter i tilknytning til LPG-industrien. 
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 De pågældende 

forpligtelser: 

National behandling (artikel 8.8) 

 Forvaltningsniveau: Centralregering 

 Foranstaltninger: Lov om valuta og udenrigshandel (lov nr. 228 af 1949), artikel 27
1
 

Kabinetsbekendtgørelse om direkte udenlandske investeringer 

(kabinetsbekendtgørelse nr. 261 af 1980), artikel 3 

                                                 
1
 Det skal præciseres, at definitionen af "indgående direkte investering" i artikel 26 i loven om 

valuta og udenrigshandel finder anvendelse i forbindelse med dette forbehold for så vidt angår 

fortolkningen heraf. 
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 Beskrivelse: Liberalisering af investeringer 

1. Kravet om forudgående underretning og 

screeningprocedurer i henhold til loven om valuta og 

udenrigshandel gælder for udenlandske investorer, der 

ønsker at foretage investeringer inden for olieindustrien i 

Japan. 

  2. Screeningen foretages ud fra en vurdering af, hvorvidt 

investeringen i væsentlig grad vil kunne påvirke den 

japanske økonomi negativt og forhindre den i at fungere 

gnidningsløst
1
. 

  3. Investorer kan pålægges at ændre en investerings indhold 

eller at indstille investeringsprocessen, afhængigt af 

screeningresultatet. 

  4. Alle organiske kemikalier som f.eks. ethen, ethylenglykol og 

polycarbonater hører ikke under olieindustrien. Kravet om 

forudgående underretning og screeningprocedurer i henhold 

til loven om valuta og udenrigshandel gælder derfor ikke 

investeringer inden for fremstillingen af disse produkter. 

                                                 
1
 Det skal præciseres, at den omstændighed, at der i denne beskrivelse ikke henvises til 

"national sikkerhed", som der henvises til i nr. 11, 13, 15, 37, 43, 44, 52 og 54 på Japans liste 

i dette bilag, ikke er ensbetydende med, at artikel 1.5 ikke finder anvendelse på screening, 

eller at Japan giver afkald på sin ret til at påberåbe sig artikel 1.5 for at begrunde screening. 
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22 Sektor: Liberale tjenesteydelser 

 Delsektor:  

 Brancheklassifikation: JSIC 7211 Advokatkontorer 

 De pågældende 

forpligtelser: 

Markedsadgang (artikel 8.7 og 8.15) 

 Forvaltningsniveau: Centralregering 

 Foranstaltninger: Advokatloven (lov nr. 205 af 1949), kapitel 3, 4, 4-2, 5 og 9 

 Beskrivelse: Liberalisering af investeringer og grænseoverskridende handel 

med tjenesteydelser 

1. En fysisk person, der ønsker at levere juridiske 

tjenesteydelser, skal være uddannet advokat i henhold til 

Japans love og forskrifter ("Bengoshi") og oprette et kontor i 

distriktet for det lokale advokatsamfund, som den fysiske 

person tilhører. 

  2. En virksomhed, der ønsker at levere juridiske 

tjenesteydelser, skal etablere et juridisk selskab i henhold til 

Japans love og forskrifter ("Bengoshi-Hojin"). 
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23 Sektor: Liberale tjenesteydelser 

 Delsektor:  

 Brancheklassifikation: JSIC 7211 Advokatkontorer 

 De pågældende 

forpligtelser: 

Markedsadgang (artikel 8.7 og 8.15) 

 Forvaltningsniveau: Centralregering 

 Foranstaltninger: Lov om særlige foranstaltninger vedrørende juridiske 

tjenesteydelser, der udføres af udenlandske advokater (lov nr. 66 

af 1986), kapitel 2, 4 og 5 
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 Beskrivelse: Liberalisering af investeringer og grænseoverskridende handel 

med tjenesteydelser 

1. En fysisk person, der ønsker at yde juridisk rådgivning 

vedrørende fremmed ret, skal være kvalificeret som en 

registreret udenlandsk jurist i henhold til Japans love og 

forskrifter ("Gaikokuho-Jimu-Bengoshi") og oprette et 

kontor i distriktet for det lokale advokatsamfund, som den 

fysiske person tilhører. 

  2. Gaikokuho-Jimu-Bengoshi i henhold til Japans love og 

forskrifter skal opholde sig i Japan mindst 180 dage om året. 

  3. En virksomhed, der ønsker at yde juridisk rådgivning 

vedrørende fremmed ret, skal etablere et registreret 

udenlandsk advokatselskab i henhold til Japans love og 

forskrifter ("Gaikokuho-Jimu-Bengoshi-Hojin"). 
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24 Sektor: Liberale tjenesteydelser 

 Delsektor:  

 Brancheklassifikation: JSIC 7212 Patentadvokatkontorer 

 De pågældende 

forpligtelser: 

Markedsadgang (artikel 8.7 og 8.15) 

 Forvaltningsniveau: Centralregering 

 Foranstaltninger: Patentadvokatloven (lov nr. 49 af 2000), kapitel 3, 6 og 8 

 Beskrivelse: Liberalisering af investeringer og grænseoverskridende handel 

med tjenesteydelser 

1. En fysisk person, der ønsker at levere juridiske 

tjenesteydelser på patentområdet, skal være uddannet 

patentadvokat i henhold til Japans love og forskrifter 

("Benrishi"). 

  2. En virksomhed, der ønsker at levere juridiske tjenesteydelser 

på patentområdet, skal etablere et patentselskab i henhold til 

Japans love og forskrifter ("Tokkyo-Gyomu-Hojin"). 
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25 Sektor: Liberale tjenesteydelser 

 Delsektor:  

 Brancheklassifikation: JSIC 7221 Notarer 

 De pågældende 

forpligtelser: 

Markedsadgang (artikel 8.15) 

National behandling (artikel 8.16) 

 Forvaltningsniveau: Centralregering 

 Foranstaltninger: Lov om notarer (lov nr. 53 af 1908), kapitel 2 og 3 

 Beskrivelse: Grænseoverskridende handel med tjenesteydelser 

1. Kun japanske statsborgere kan udnævnes til notar i Japan. 

  2. Notarer skal etablere et kontor på det sted, der er udpeget af 

justitsministeren. 
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26 Sektor: Liberale tjenesteydelser 

 Delsektor:  

 Brancheklassifikation: JSIC 7221 Notarer 

 De pågældende 

forpligtelser: 

Markedsadgang (artikel 8.7 og 8.15) 

 Forvaltningsniveau: Centralregering 

 Foranstaltninger: Lov om notarer (lov nr. 197 af 1950), kapitel 3, 4, 5, 7 og 10 

 Beskrivelse: Liberalisering af investeringer og grænseoverskridende handel 

med tjenesteydelser 

1. En fysisk person, der ønsker at udøve notarvirksomhed, skal 

være uddannet notar i henhold til Japans love og forskrifter 

("Shiho-Shoshi") og oprette et kontor i distriktet for den 

notarforening, som den fysiske person tilhører. 

  2. En virksomhed, der ønsker at udøve notarvirksomhed, skal 

etablere et notarselskab i henhold til Japans love og 

forskrifter ("Shiho-Shoshi-Hojin"). 
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27 Sektor: Liberale tjenesteydelser 

 Delsektor:  

 Brancheklassifikation: JSIC 7241 Statsautoriserede revisorkontorer 

 De pågældende 

forpligtelser: 

Markedsadgang (artikel 8.7 og 8.15) 

 Forvaltningsniveau: Centralregering 

 Foranstaltninger: Lov om statsautoriserede revisorer (lov nr. 103 af 1948), kapitel 3, 

5-2 og 7 

 Beskrivelse: Liberalisering af investeringer og grænseoverskridende handel 

med tjenesteydelser 

1. En fysisk person, der ønsker at udøve statsautoriseret 

revisionsvirksomhed, skal være uddannet statsautoriseret 

revisor i henhold til Japans love og forskrifter 

("Koninkaikeishi"). 

  2. En virksomhed, der ønsker at udøve statsautoriseret 

revisionsvirksomhed, skal etablere et revisionsselskab i 

henhold til Japans love og forskrifter ("Kansa-Hojin"). 
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28 Sektor: Liberale tjenesteydelser 

 Delsektor:  

 Brancheklassifikation: JSIC 7242 Autoriserede skatterevisorkontorer 

 De pågældende 

forpligtelser: 

Markedsadgang (artikel 8.7 og 8.15) 

 Forvaltningsniveau: Centralregering 

 Foranstaltninger: Lov om statsautoriserede skatterevisorer (lov nr. 237 af 1951), 

kapitel 3, 4, 5-2, 6 og 7 

Forordning om håndhævelse af loven om statsautoriserede 

skatterevisorer (bekendtgørelse udstedt af finansministeriet nr. 55 

af 1951) 

 Beskrivelse: Liberalisering af investeringer og grænseoverskridende handel 

med tjenesteydelser 

1. En fysisk person, der ønsker at udøve statsautoriseret 

skatterevisionsvirksomhed, skal være uddannet 

statsautoriseret skatterevisor i henhold til Japans love og 

forskrifter ("Zeirishi") og etablere et kontor i distriktet for 

den forening af statsautoriserede skatterevisorer, som den 

fysiske person tilhører. 

  2. En virksomhed, der ønsker at udøve statsautoriseret 

skatterevisionsvirksomhed, skal etablere et statsautoriseret 

skatterevisionsselskab i henhold til Japans love og forskrifter 

("Zeirishi-Hojin"). 
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29 Sektor: Liberale tjenesteydelser 

 Delsektor:  

 Brancheklassifikation: JSIC 7231 Administrative notarer 

JSIC 7294 Statsautoriserede valuarer 

JSIC 7299 Liberale tjenesteydelser, i.a.n. 

JSIC 7421 Arkitektprojektering 

 De pågældende 

forpligtelser: 

Markedsadgang (artikel 8.15) 

 Forvaltningsniveau: Centralregering 

 Foranstaltninger: Lov om arkitekt- og/eller bygningsingeniørvirksomhed (lov nr. 

202 af 1950), kapitel 1, 2 og 6 

 Beskrivelse: Grænseoverskridende handel med tjenesteydelser 

En arkitekt eller bygningsingeniør, der er uddannet arkitekt eller 

bygningsingeniør i henhold til Japans love og forskrifter 

("Kenchikushi"), eller en person, der har ansat en sådan arkitekt 

eller bygningsingeniør, og som ønsker at udøve virksomhed inden 

for projektering, tilsyn med bygge- og anlægsarbejde, 

administrativt arbejde i forbindelse med kontrakter om bygge- og 

anlægsarbejde, tilsyn med opførelse af bygninger, indmåling og 

evaluering af bygninger samt repræsentation i procedurer i 

henhold til Japans love og forskrifter vedrørende bygge- og 

anlægsarbejde, efter anmodning fra andre om aflønning, skal 

etablere et kontor i Japan. 
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30 Sektor: Liberale tjenesteydelser 

 Delsektor:  

 Brancheklassifikation: JSIC 7251 Autoriserede socialsikrings- og 

erhvervskonsulenter 

 De pågældende 

forpligtelser: 

Markedsadgang (artikel 8.7 og 8.15) 

 Forvaltningsniveau: Centralregering 

 Foranstaltninger: Lov om autoriserede socialsikrings- og erhvervskonsulenter (lov 

nr. 89 af 1968), kapitel 2-2, 4-2, 4-3 og 5 

 Beskrivelse: Liberalisering af investeringer og grænseoverskridende handel 

med tjenesteydelser 

1. En fysisk person, der ønsker at levere 

konsulenttjenesteydelser inden for social sikring og erhverv, 

skal være uddannet autoriseret social sikrings- og 

erhvervskonsulent i henhold til Japans love og forskrifter 

("Shakai-Hoken-Romushi") og etablere et kontor i Japan. 

  2. En virksomhed, der ønsker at levere 

konsulenttjenesteydelser inden for social sikring og erhverv, 

skal etablere et autoriseret selskab inden for social sikring og 

erhverv i henhold til Japans love og forskrifter ("Shakai-

Hoken-Romushi-Hojin"). 
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31 Sektor: Liberale tjenesteydelser 

 Delsektor:  

 Brancheklassifikation: JSIC 7231 Administrative notarer 

 De pågældende 

forpligtelser: 

Markedsadgang (artikel 8.7 og 8.15) 

 Forvaltningsniveau: Centralregering 

 Foranstaltninger: Lov om administrative notarer (lov nr. 4 af 1951), kapitel 3-5 og 8 

 Beskrivelse: Liberalisering af investeringer og grænseoverskridende handel 

med tjenesteydelser 

  1. En fysisk person, der ønsker at udøve administrativ 

notarvirksomhed, skal være uddannet administrativ notar i 

henhold til Japans love og forskrifter ("Gyosei-Shoshi") og 

etablere et kontor i distriktet for den administrative 

notarforening, som den fysiske person tilhører. 

  2. En virksomhed, der ønsker at udøve administrativ 

notarvirksomhed, skal etablere et administrativt notarselskab 

i henhold til Japans love og forskrifter ("Gyosei-Shoshi-

Hojin"). 
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32 Sektor: Liberale tjenesteydelser 

 Delsektor:  

 Brancheklassifikation: JSIC 7299 Liberale tjenesteydelser, i.a.n. 

 De pågældende 

forpligtelser: 

Markedsadgang (artikel 8.7 og 8.15) 

 Forvaltningsniveau: Centralregering 

 Foranstaltninger: Lov om agenter i søfartsprocedurer (lov nr. 32 af 1951), artikel 17  

 Beskrivelse: Liberalisering af investeringer og grænseoverskridende handel 

med tjenesteydelser 

Kun fysiske personer, der er uddannede søtransportagenter i 

henhold til Japans love og forskrifter ("Kaijidairishi"), kan levere 

tjenesteydelser i forbindelse med maritime procedurer. 
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33 Sektor: Liberale tjenesteydelser 

 Delsektor:  

 Brancheklassifikation: JSIC 7222 Land- og husmålere 

 De pågældende 

forpligtelser: 

Markedsadgang (artikel 8.7 og 8.15) 

 Forvaltningsniveau: Centralregering 

 Foranstaltninger: Lov om land- og husmålere (lov nr. 228 af 1950), kapitel 3, 4, 5, 7 

og 10 

 Beskrivelse: Liberalisering af investeringer og grænseoverskridende handel 

med tjenesteydelser 

  1. En fysisk person, der ønsker at udøve land- og 

husmålervirksomhed, skal være uddannet land- og husmåler 

i henhold til Japans love og forskrifter ("Tochi-Kaoku-

Chosashi") og etablere et kontor i distriktet for den land- og 

husmålerforening, som den fysiske person tilhører. 

  2. En virksomhed, der ønsker at udøve land- og 

husmålervirksomhed, skal etablere et land- og 

husmålerselskab i henhold til Japans love og forskrifter 

("Tochi-Kaoku-Chosashi-Hojin"). 
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34 Sektor: Fast ejendom 

 Delsektor:  

 Brancheklassifikation: JSIC 6811 Salgsagenter - bygninger og huse 

JSIC 6812 Grundejere og bygherrer 

JSIC 6821 Ejendomsmæglere 

JSIC 6941 Ejendomsadministratorer 

 De pågældende 

forpligtelser: 

Markedsadgang (artikel 8.15) 

 Forvaltningsniveau: Centralregering 

 Foranstaltninger: Lov om byggegrunde og bygningstransaktioner (lov nr. 176 af 

1952), kapitel 2 

Lov om konsortier vedrørende fast ejendom (lov nr. 77 af 1994), 

kapitel 2 og 4-2 

Lov om forbedret forvaltning af ejerlejlighedskomplekser (lov nr. 

149 af 2000), kapitel 3 
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 Beskrivelse: Grænseoverskridende handel med tjenesteydelser 

  1. En person, der ønsker at udøve virksomhed inden for 

byggegrunde og bygningstransaktioner, skal etablere et 

kontor i Japan og indhente tilladelse fra ministeren for land, 

infrastruktur, transport og turisme eller fra den 

præfekturguvernør, der har jurisdiktion over det distrikt, 

hvor kontoret er beliggende. 

  2. En person, der ønsker at udøve virksomhed inden for 

rammerne af et konsortium vedrørende fast ejendom, skal 

etablere et kontor i Japan og indhente tilladelse fra den 

kompetente minister eller den præfekturguvernør, der har 

jurisdiktion over det distrikt, hvor kontoret er beliggende, 

eller foretage anmeldelse til den kompetente minister. 

  3. En person, der ønsker at levere tjenesteydelser i forbindelse 

med forvaltning af ejerlejlighedskomplekser, skal etablere et 

kontor i Japan og være registreret på den liste, der føres af 

ministeriet for land, infrastruktur, transport og turisme. 
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35 Sektor: Ejendomsvurdering 

 Delsektor:  

 Brancheklassifikation: JSIC 7294 Certificerede vurderingsmænd 

 De pågældende 

forpligtelser: 

Markedsadgang (artikel 8.15) 

 Forvaltningsniveau: Centralregering 

 Foranstaltninger: Lov om ejendomsvurdering (lov nr. 152 af 1963), kapitel 3 

 Beskrivelse: Grænseoverskridende handel med tjenesteydelser 

En person, der ønsker at levere tjenesteydelser i forbindelse med 

ejendomsvurdering, skal etablere et kontor i Japan og være 

registreret på den liste, der føres af ministeriet for land, 

infrastruktur, transport og turisme, eller det præfektur, der har 

jurisdiktion over det distrikt, hvor kontoret er beliggende. 
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36 Sektor: Søfarende 

 Delsektor:  

 Brancheklassifikation: JSIC 031 Havfiskeri 

JSIC 451 Søgående transport 

JSIC 452 Kysttransport 

 De pågældende 

forpligtelser: 

Markedsadgang (artikel 8.15) 

National behandling (artikel 8.16) 

 Forvaltningsniveau: Centralregering 

 Foranstaltninger: Lov om søfarende (lov nr. 100 af 1947), kapitel 4 

Officiel meddelelse fra generaldirektøren for afdelingen for 

søfarende, kontoret for maritim teknologi og sikkerhed i 

transportministeriet, nr. 115, 1990 

Officiel meddelelse fra generaldirektøren for afdelingen for 

søfarende, kontoret for maritim teknologi og sikkerhed i 

transportministeriet, nr. 327, 1990 

Officiel meddelelse fra generaldirektøren for det maritime kontor i 

ministeriet for land, infrastruktur, transport og turisme, nr. 153, 

2004 

 Beskrivelse: Grænseoverskridende handel med tjenesteydelser 

Udenlandske statsborgere, der er ansat af japanske virksomheder, 

med undtagelse af de søfarende, der er nævnt i de relevante 

officielle meddelelser, må ikke arbejde på fartøjer, der fører 

japansk flag. 
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37 Sektor: Sikkerhedsvagttjenesteydelser 

 Delsektor:  

 Brancheklassifikation: JSIC 923 Vagttjenesteydelser 

 De pågældende 

forpligtelser: 

National behandling (artikel 8.8) 

 Forvaltningsniveau: Centralregering 

 Foranstaltninger: Lov om valuta og udenrigshandel (lov nr. 228 af 1949), artikel 27
1
 

Kabinetsbekendtgørelse om direkte udenlandske investeringer 

(kabinetsbekendtgørelse nr. 261 af 1980), artikel 3 

                                                 
1
 Det skal præciseres, at definitionen af "indgående direkte investering" i artikel 26 i loven om 

valuta og udenrigshandel finder anvendelse i forbindelse med dette forbehold for så vidt angår 

fortolkningen heraf. 
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 Beskrivelse: Liberalisering af investeringer 

  1. Kravet om forudgående underretning og 

screeningprocedurer i henhold til loven om valuta og 

udenrigshandel gælder for udenlandske investorer, der 

ønsker at foretage investeringer inden for 

sikkerhedsvagttjenesteydelser i Japan. 

  2. Screeningen foretages ud fra en vurdering af, hvorvidt 

investeringen vil kunne svække den nationale sikkerhed, 

forstyrre opretholdelsen af den offentlige orden eller 

forhindre beskyttelse af den offentlige sikkerhed. 

  3. Investorer kan pålægges at ændre en investerings indhold 

eller at indstille investeringsprocessen, afhængigt af 

screeningresultatet. 
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38 Sektor: Tjenesteydelser i tilknytning til sundhed og sikkerhed på 

arbejdspladsen 

 Delsektor:  

 Brancheklassifikation: JSIC 7299 Liberale tjenesteydelser, i.a.n. 

JSIC 7441 Vareinspektionsvirksomhed 

JSIC 7452 Certificering - miljøundersøgelser 

JSIC 8222 Erhvervsvejledningscentre 

 De pågældende 

forpligtelser: 

Markedsadgang (artikel 8.15) 

 Forvaltningsniveau: Centralregering 

 Foranstaltninger: Lov om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen (lov nr. 57 af 

1972), kapitel 5 og 8 

Ministeriel bekendtgørelse om registrering og betegnelse i 

forbindelse med loven om sikkerhed og sundhed på 

arbejdspladsen, samt instrukser på grundlag af loven 

(beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 44 af 1972) 

Lov om måling af arbejdsmiljøet (lov nr. 28 af 1975), kapitel 2 og 

3 

Forordning om håndhævelse af loven om måling af arbejdsmiljøet 

(beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 20 af 1975) 
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 Beskrivelse: Grænseoverskridende handel med tjenesteydelser 

En person, der ønsker at levere tjenesteydelser i forbindelse med 

inspektion eller kontrol af arbejdsmaskiner, uddannelseskurser og 

andre tjenesteydelser i tilknytning til sundhed og sikkerhed på 

arbejdspladsen eller tjenesteydelser i forbindelse med måling af 

arbejdsmiljøet, skal være hjemmehørende eller etablere et kontor i 

Japan og skal registreres hos ministeren for sundhed, 

beskæftigelse og velfærd eller generaldirektøren for det 

præfektorale beskæftigelseskontor. 
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39 Sektor: Opmålingstjenesteydelser 

 Delsektor:  

 Brancheklassifikation: JSIC 7422 Opmålingstjenesteydelser 

 De pågældende 

forpligtelser: 

Markedsadgang (artikel 8.15) 

 Forvaltningsniveau: Centralregering 

 Foranstaltninger: Lov om opmåling (lov nr. 188 af 1949), kapitel 6 

 Beskrivelse: Grænseoverskridende handel med tjenesteydelser 

En person, der ønsker at levere opmålingstjenesteydelser, skal 

etablere et forretningssted i Japan og registreres hos ministeren for 

land, infrastruktur, transport og turisme. 
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40 Sektor: Forretningstjenesteydelser 

 Delsektor: Registrering af luftfartøjer i det nationale register 

 Brancheklassifikation:   

 De pågældende 

forpligtelser: 

Markedsadgang (artikel 8.7 og 8.15) 

National behandling (artikel 8.8 og 8.16) 

Øverste ledelse og bestyrelser (artikel 8.10) 

 Forvaltningsniveau: Centralregering 

 Foranstaltninger: Lov om civil luftfart (lov nr. 231 af 1952), kapitel 2 
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 Beskrivelse: Liberalisering af investeringer og grænseoverskridende handel 

med tjenesteydelser 

  1. Luftfartøjer, der ejes af en af følgende fysiske personer eller 

enheder, må ikke registreres i det nationale register: 

  a) fysiske personer uden japansk statsborgerskab 

  b) andre lande eller udenlandske offentlige enheder eller 

tilsvarende 

  c) juridiske personer eller andre enheder, der er oprettet i 

henhold til et andet lands love og forskrifter, og 

  d) juridiske personer, der er repræsenteret af fysiske 

personer eller enheder, der er omhandlet i litra a), b) 

eller c), juridiske personer, hvoraf en tredjedel eller 

mere af bestyrelsesmedlemmerne er fysiske personer 

eller enheder, der er omhandlet i litra a), b) eller c), 

eller juridiske personer, hvoraf en tredjedel eller mere 

af stemmerettighederne haves af fysiske personer eller 

enheder, der er omhandlet i litra a), b) eller c). 

  2. Et udenlandsk luftfartøj må ikke registreres i det nationale 

register. 
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41 Sektor: Transport 

 Delsektor: Toldmægling 

 Brancheklassifikation: JSIC 4899 Tjenesteydelser i tilknytning til transport, i.a.n. 

 De pågældende 

forpligtelser: 

Markedsadgang (artikel 8.15) 

 Forvaltningsniveau: Centralregering 

 Foranstaltninger: Lov om toldmægling (lov nr. 122 af 1967), kapitel 2 

 Beskrivelse: Grænseoverskridende handel med tjenesteydelser 

En person, der ønsker at udøve toldmæglingsvirksomhed, skal 

etablere et forretningssted i Japan og indhente tilladelse fra 

generaldirektøren for toldvæsenet, der har jurisdiktion over det 

distrikt, hvor personen ønsker at udøve toldmæglingsvirksomhed. 
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42 Sektor: Transport 

 Delsektor: Spedition 

(undtagen spedition, hvor der benyttes lufttransport) 

 Brancheklassifikation: JSIC 4441 Collect-and-deliver godstransport 

JSIC 4821 Deliver godstransport, undtagen collect-and-

deliver godstransport 

 De pågældende 

forpligtelser: 

Markedsadgang (artikel 8.7 og 8.15) 

National behandling (artikel 8.8 og 8.16) 

Mestbegunstigelsesbehandling (artikel 8.9 og 8.17) 

Øverste ledelse og bestyrelser (artikel 8.10) 

 Forvaltningsniveau: Centralregering 

 Foranstaltninger: Lov om speditionsvirksomhed (lov nr. 82 af 1989), kapitel 2-4 

Forordning om håndhævelse af loven om speditionsvirksomhed 

(transportministeriets bekendtgørelse nr. 20 af 1990), kapitel 3-5 
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 Beskrivelse: Liberalisering af investeringer og grænseoverskridende handel 

med tjenesteydelser 

  1. Følgende fysiske personer eller enheder skal registreres hos 

eller indhente tilladelse eller godkendelse fra ministeren for 

land, infrastruktur, transport og turisme for at udøve 

speditionsvirksomhed, hvor der benyttes international 

søtransport. Denne registrering eller denne tilladelse eller 

godkendelse meddeles på grundlag af gensidighed: 

  a) fysiske personer uden japansk statsborgerskab 

  b) andre lande eller udenlandske offentlige enheder eller 

tilsvarende 

  c) juridiske personer eller andre enheder, der er oprettet i 

henhold til et andet lands love og forskrifter, og 

  d) juridiske personer, der er repræsenteret af fysiske 

personer eller enheder, der er omhandlet i litra a), b) 

eller c), juridiske personer, hvoraf en tredjedel eller 

mere af bestyrelsesmedlemmerne er fysiske personer 

eller enheder, der er omhandlet i litra a), b) eller c), 

eller juridiske personer, hvoraf en tredjedel eller mere 

af stemmerettighederne haves af fysiske personer eller 

enheder, der er omhandlet i litra a), b) eller c). 

  2. En person, der ønsker at udøve speditionsvirksomhed, skal 

etablere et kontor i Japan og registreres hos - eller indhente 

tilladelse eller godkendelse fra - ministeren for land, 

infrastruktur, transport og turisme. 
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43 Sektor: Transport 

 Delsektor: Jernbanetransport 

 Brancheklassifikation: JSIC 421 Jernbanetransport 

JSIC 4851 Tjenesteydelser i tilknytning til 

jernbanefaciliteter 

 De pågældende 

forpligtelser: 

National behandling (artikel 8.8) 

 Forvaltningsniveau: Centralregering 

 Foranstaltninger: Lov om valuta og udenrigshandel (lov nr. 228 af 1949), artikel 27
1
 

Kabinetsbekendtgørelse om direkte udenlandske investeringer 

(kabinetsbekendtgørelse nr. 261 af 1980), artikel 3 

                                                 
1
 Det skal præciseres, at definitionen af "indgående direkte investering" i artikel 26 i loven om 

valuta og udenrigshandel finder anvendelse i forbindelse med dette forbehold for så vidt angår 

fortolkningen heraf. 
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 Beskrivelse: Liberalisering af investeringer 

  1. Kravet om forudgående underretning og 

screeningprocedurer i henhold til loven om valuta og 

udenrigshandel gælder for udenlandske investorer, der 

ønsker at foretage investeringer inden for 

jernbanetransportsektoren i Japan. 

  2. Screeningen foretages ud fra en vurdering af, hvorvidt 

investeringen vil kunne svække den nationale sikkerhed, 

forstyrre opretholdelsen af den offentlige orden eller 

forhindre beskyttelse af den offentlige sikkerhed. 

  3. Investorer kan pålægges at ændre en investerings indhold 

eller at indstille investeringsprocessen, afhængigt af 

screeningresultatet. 

  4. Fremstilling af køretøjer samt dele og komponenter til 

jernbanesektoren indgår ikke i jernbanesektoren. Kravet om 

forudgående underretning og screeningprocedurer i henhold 

til loven om valuta og udenrigshandel gælder ikke for 

investeringer inden for fremstillingen af disse produkter. 
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44 Sektor: Transport 

 Delsektor: Personbefordring ad vej 

 Brancheklassifikation: JSIC 4311 Kollektive busoperatører 

 De pågældende 

forpligtelser: 

National behandling (artikel 8.8) 

 Forvaltningsniveau: Centralregering 

 Foranstaltninger: Lov om valuta og udenrigshandel (lov nr. 228 af 1949), artikel 27
1
 

Kabinetsbekendtgørelse om direkte udenlandske investeringer 

(kabinetsbekendtgørelse nr. 261 af 1980), artikel 3 

                                                 
1
 Det skal præciseres, at definitionen af "indgående direkte investering" i artikel 26 i loven om 

valuta og udenrigshandel finder anvendelse i forbindelse med dette forbehold for så vidt angår 

fortolkningen heraf. 
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 Beskrivelse: Liberalisering af investeringer 

  1. Kravet om forudgående underretning og 

screeningprocedurer i henhold til loven om valuta og 

udenrigshandel gælder for udenlandske investorer, der 

ønsker at foretage investeringer inden for 

bustransportsektoren i Japan. 

  2. Screeningen foretages ud fra en vurdering af, hvorvidt 

investeringen vil kunne svække den nationale sikkerhed, 

forstyrre opretholdelsen af den offentlige orden eller 

forhindre beskyttelse af den offentlige sikkerhed. 

  3. Investorer kan pålægges at ændre en investerings indhold 

eller at indstille investeringsprocessen, afhængigt af 

screeningresultatet. 

  4. Fremstilling af køretøjer samt dele og komponenter til 

bustransportsektoren indgår ikke i bustransportsektoren. 

Kravet om forudgående underretning og 

screeningprocedurer i henhold til loven om valuta og 

udenrigshandel gælder ikke for investeringer inden for 

fremstillingen af disse produkter. 
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45 Sektor: Transport 

 Delsektor: Vejtransport 

 Brancheklassifikation: JSIC 431 Kollektive busoperatører 

JSIC 432 Kollektive taxaoperatører 

JSIC 433 Busoperatører, med hvilke der er indgået en 

kontrakt 

JSIC 4391 Persontransport med motorkøretøjer (individuel 

kontrahering) 

JSIC 441 Kollektiv transport med lastbiler 

JSIC 442 Transport med lastbiler (individuel kontrahering) 

JSIC 443 Godstransport med minikøretøjer 

 De pågældende 

forpligtelser: 

Markedsadgang (artikel 8.7 og 8.15) 

 Forvaltningsniveau: Centralregering 

 Foranstaltninger: Lov om vejtransport (lov nr. 183 af 1951), kapitel 2 

Lov om særlige foranstaltninger vedrørende korrekt forvaltning og 

revitalisering af taxabranchen i specificerede og semispecificerede 

regioner (lov nr. 64 af 2009), kapitel 2 og 7 (i det følgende under 

dette forbehold benævnt "loven") 

Lov om lastbiltransport (lov nr. 83 af 1989), kapitel 2 
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 Beskrivelse: Liberalisering af investeringer og grænseoverskridende handel 

med tjenesteydelser 

  1. En person, der ønsker at udføre personbefordring eller 

godstransport ad vej, skal etablere et forretningssted i Japan 

og indhente tilladelse fra - eller foretage anmeldelse til - 

ministeren for land, infrastruktur, transport og turisme. 

  2. For så vidt angår kollektiv taxavirksomhed, kan ministeren 

for land, infrastruktur, transport og turisme ikke give 

tilladelse til en person, der ønsker at udøve en sådan 

virksomhed, og kan ikke godkende en ændring af en 

forretningsplan for en sådan virksomhed i de "specificerede 

regioner" og i de "semispecificerede regioner", der er 

udpeget af ministeren for land, infrastruktur, transport og 

turisme. En sådan tilladelse kan gives, eller en sådan 

ændring af forretningsplanen kan godkendes for så vidt 

angår "semispecificerede regioner", hvis standarderne i 

loven er opfyldt, bl.a. at de kollektive taxaoperatørers 

kapacitet i regionen ikke overstiger trafikefterspørgslen. 

Denne udpegning foretages, når de kollektive 

taxaoperatørers kapacitet i regionen overstiger eller risikerer 

at overstige trafikefterspørgslen i et sådant omfang, at det vil 

være vanskeligt at garantere sikkerheden ved transporten og 

fordelene for passagererne. 
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  3. For så vidt angår kollektiv transport med lastbiler eller 

transport med lastbiler (individuel kontrahering), kan 

ministeren for land, infrastruktur, transport og turisme ikke 

give tilladelse til en person, der ønsker at udøve en sådan 

virksomhed, og kan ikke godkende en ændring af 

forretningsplanen for en sådan virksomhed i et område, der 

er udpeget af ministeren for land, infrastruktur, transport og 

turisme som et område, hvori situationen kræver en 

nødtilpasning af udbuddet og efterspørgslen. Denne 

udpegning foretages, når kollektive lastbilsoperatørers eller 

lastbilsoperatørers (individuel kontrahering) kapacitet i dette 

område har oversteget transportefterspørgslen i så væsentlig 

en grad, at det vil være vanskeligt at drive sådanne 

virksomheder. 
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46 Sektor: Transport 

 Delsektor: Tjenesteydelser i tilknytning til transport 

 Brancheklassifikation: JSIC 4852  Faste anlæg til vejtransport 

 De pågældende 

forpligtelser: 

Markedsadgang (artikel 8.7 og 8.15) 

 Forvaltningsniveau: Centralregering 

 Foranstaltninger: Lov om vejtransport (lov nr. 183 af 1951), kapitel 4 

 Beskrivelse: Liberalisering af investeringer og grænseoverskridende handel 

med tjenesteydelser 

En person, der ønsker at udøve motorvejsvirksomhed, skal 

indhente tilladelse fra ministeren for land, infrastruktur, transport 

og turisme. For at der kan udstedes en tilladelse, skal kravet om en 

økonomisk behovsprøve være opfyldt, f.eks. med henblik på at 

undersøge om, den foreslåede motorvej er tilstrækkelig i omfang 

sammenlignet med omfanget og arten af trafikefterspørgslen i det 

foreslåede område. 
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47 Sektor: Transport 

 Delsektor: Tjenesteydelser i tilknytning til transport 

 Brancheklassifikation:   

 De pågældende 

forpligtelser: 

Markedsadgang (artikel 8.7 og 8.15) 

National behandling (artikel 8.16) 

 Forvaltningsniveau: Centralregering 

 Foranstaltninger: Lov om lodsning (lov nr. 121 af 1949), kapitel 2-4 

 Beskrivelse: Liberalisering af investeringer og grænseoverskridende handel 

med tjenesteydelser 

  1. Kun japanske statsborgere kan blive lods i Japan. 

  2. Lodser, der dirigerer skibe i det samme lodsningsdistrikt, 

skal etablere en lodsforening for lodsningsdistriktet. 
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48 Sektor: Transport 

 Delsektor: Vandtransport 

 Brancheklassifikation: JSIC 451 Søgående transport 

 De pågældende 

forpligtelser: 

Markedsadgang (artikel 8.15) 

National behandling (artikel 8.16) 

Mestbegunstigelsesbehandling (artikel 8.17) 

 Forvaltningsniveau: Centralregering 

 Foranstaltninger: Lov om særlige foranstaltninger mod udenlandske regeringers 

ugunstige behandling af japanske søgående skibsoperatører (lov 

nr. 60 af 1977) 

 Beskrivelse: Grænseoverskridende handel med tjenesteydelser 

Der kan indføres begrænsninger eller forbud mod, at søgående 

skibsoperatører fra en EU-medlemsstat anløber japanske havne 

eller laster eller losser gods i Japan, hvis japanske søgående 

skibsoperatører lider skade i EU-medlemsstaten. 
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49 Sektor: Transport 

 Delsektor: Vandtransport 

 Brancheklassifikation: JSIC 4542 Leasing af skibe til kysttransport 

 De pågældende 

forpligtelser: 

National behandling (artikel 8.8) 

 Forvaltningsniveau: Centralregering 

 Foranstaltninger: Lov om valuta og udenrigshandel (lov nr. 228 af 1949), artikel 27
1
 

Kabinetsbekendtgørelse om direkte udenlandske investeringer 

(kabinetsbekendtgørelse nr. 261 af 1980), artikel 3 

                                                 
1
 Det skal præciseres, at definitionen af "indgående direkte investering" i artikel 26 i loven om 

valuta og udenrigshandel finder anvendelse i forbindelse med dette forbehold for så vidt angår 

fortolkningen heraf. 
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 Beskrivelse: Liberalisering af investeringer 

  1. Kravet om forudgående underretning og 

screeningprocedurer i henhold til loven om valuta og 

udenrigshandel gælder for udenlandske investorer, der 

ønsker at foretage investeringer inden for 

vandtransportsektoren i Japan. 

  2. Screeningen foretages ud fra en vurdering af, hvorvidt 

investeringen i væsentlig grad vil kunne påvirke den 

japanske økonomi negativt og forhindre den i at fungere 

gnidningsløst
1
. 

  3. Investorer kan pålægges at ændre en investerings indhold 

eller at indstille investeringsprocessen, afhængigt af 

screeningresultatet. 

4. I forbindelse med dette forbehold henviser 

"vandtransportsektoren" til leasing af skibe til kysttransport. 

                                                 
1
 Det skal præciseres, at den omstændighed, at der i denne beskrivelse ikke henvises til 

"national sikkerhed", som der henvises til i nr. 11, 13, 15, 37, 43, 44, 52 og 54 på Japans liste 

i dette bilag, ikke er ensbetydende med, at artikel 1.5 ikke finder anvendelse på screening, 

eller at Japan giver afkald på sin ret til at påberåbe sig artikel 1.5 for at begrunde screening. 
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50 Sektor: Transport  

 Delsektor: Vandtransport 

 Brancheklassifikation:   

 De pågældende 

forpligtelser: 

Markedsadgang (artikel 8.7 og 8.15) 

National behandling (artikel 8.8 og 8.16) 

Mestbegunstigelsesbehandling (artikel 8.9 og 8.17) 

 Forvaltningsniveau: Centralregering 

 Foranstaltninger: Lov om skibe (lov nr. 46 af 1899), artikel 3 

 Beskrivelse: Liberalisering af investeringer og grænseoverskridende handel 

med tjenesteydelser 

Medmindre andet er fastsat i Japans love og forskrifter eller i de 

internationale aftaler, som Japan er part i, har skibe, der ikke fører 

japansk flag, ikke tilladelse til at anløbe havne i Japan, der ikke er 

åbne for udlandshandel. 
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51 Sektor: Afprøvning af erhvervsmæssige færdigheder 

 Delsektor:  

 Brancheklassifikation:   

 De pågældende 

forpligtelser: 

Markedsadgang (artikel 8.7 og 8.15) 

 Forvaltningsniveau: Centralregering 

 Foranstaltninger: Lov om fremme af udviklingen af menneskelige ressourcer (lov 

nr. 64 af 1969), kapitel 5 

 Beskrivelse: Liberalisering af investeringer og grænseoverskridende handel 

med tjenesteydelser 

Visse specifikke typer af nonprofitorganisationer 

(arbejdsgiverforeninger og deres sammenslutninger, generelle 

sammenslutninger, generelle sammenslutninger af fonde, 

sammenslutninger af fagforeninger og diverse sammenslutninger 

af nonprofitorganisationer) kan levere tjenesteydelserne. 

Organisationer, der ønsker at gennemføre test til afprøvning af 

arbejdstageres erhvervsmæssige færdigheder, skal etablere et 

kontor i Japan og skal udpeges af ministeren for sundhed, 

beskæftigelse og velfærd. 
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52 Sektor: Vandforsyning og vandværker 

 Delsektor:  

 Brancheklassifikation: JSIC 3611 Vand til de endelige forbrugere, undtagen 

forbrugere i industrien 

 De pågældende 

forpligtelser: 

National behandling (artikel 8.8) 

 Forvaltningsniveau: Centralregering 

 Foranstaltninger: Lov om valuta og udenrigshandel (lov nr. 228 af 1949), artikel 27
1
 

Kabinetsbekendtgørelse om direkte udenlandske investeringer 

(kabinetsbekendtgørelse nr. 261 af 1980), artikel 3 

                                                 
1
 Det skal præciseres, at definitionen af "indgående direkte investering" i artikel 26 i loven om 

valuta og udenrigshandel finder anvendelse i forbindelse med dette forbehold for så vidt angår 

fortolkningen heraf. 
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 Beskrivelse: Liberalisering af investeringer 

  1. Kravet om forudgående underretning og 

screeningprocedurer i henhold til loven om valuta og 

udenrigshandel gælder for udenlandske investorer, der 

ønsker at foretage investeringer inden for vandforsyning og 

vandværker i Japan. 

  2. Screeningen foretages ud fra en vurdering af, hvorvidt 

investeringen vil kunne svække den nationale sikkerhed, 

forstyrre opretholdelsen af den offentlige orden eller 

forhindre beskyttelse af den offentlige sikkerhed. 

  3. Investorer kan pålægges at ændre en investerings indhold 

eller at indstille investeringsprocessen, afhængigt af 

screeningresultatet. 
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53 Sektor: Engroshandel og detailhandel 

 Delsektor: Husdyr 

 Brancheklassifikation: JSIC 5219 Diverse landbrugsprodukter, animalske 

produkter, akvatiske produkter 

 De pågældende 

forpligtelser: 

Markedsadgang (artikel 8.15) 

 Forvaltningsniveau: Centralregering 

 Foranstaltninger: Lov om husdyrhandlere (lov nr. 208 af 1949), artikel 3 

 Beskrivelse: Grænseoverskridende handel med tjenesteydelser 

  En person, der ønsker at drive husdyrhandel, skal have bopæl i 

Japan og indhente tilladelse fra den præfekturguvernør, der har 

jurisdiktion over bopælsstedet. Det skal præciseres, at der ved 

"husdyrhandel" forstås handel med eller udveksling af husdyr eller 

mellemleddene i forbindelse med en sådan handel eller 

udveksling. 
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54 Sektor: Luft- og rumfartsindustri 

 Delsektor: Fremstilling og reparation af luftfartøjer 

 Brancheklassifikation
1
: JSIC 16* Fremstilling af kemiske og dermed forbundne 

produkter 

JSIC 18* Fremstilling af plastprodukter, der ikke er 

klassificeret på anden vis 

JSIC 19* Fremstilling af gummiprodukter 

JSIC 21* Fremstilling af keramiske produkter, 

stenprodukter og lerprodukter 

JSIC 23* Fremstilling af ikke-jernholdige metaller og 

produkter heraf 

JSIC 24* Fremstilling af færdige metalprodukter 

JSIC 25* Fremstilling af maskiner til generelle formål 

JSIC 27* Fremstilling af virksomhedsorienterede maskiner 

  JSIC 28* Elektroniske komponenter og anordninger samt 

elektroniske kredsløb 

JSIC 29* Fremstilling af elektriske maskiner og apparater 

samt forsyninger 

JSIC 30* Fremstilling af elektronisk udstyr til information 

og kommunikation 

                                                 
1
 En asterisk (*) efter JSIC-numrene angiver, at de aktiviteter, der er omfattet af forbeholdet 

under sådanne numre, er begrænset til aktiviteter i tilknytning til luft- og rumfartsindustrien. 
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  JSIC 31* Fremstilling af transportudstyr 

JSIC 39* Informationstjenesteydelser 

JSIC 90* Maskiner mv., reparationstjenesteydelser, der 

ikke er klassificeret på anden vis 

 De pågældende 

forpligtelser: 

Markedsadgang (artikel 8.7 og 8.15) 

National behandling (artikel 8.8 og 8.16) 

Forbud mod præstationskrav (artikel 8.11) 

 Forvaltningsniveau: Centralregering 

 Foranstaltninger: Lov om valuta og udenrigshandel (lov nr. 228 af 1949), artikel 27 

og 30
1
 

  Kabinetsbekendtgørelse om direkte udenlandske investeringer 

(kabinetsbekendtgørelse nr. 261 af 1980), artikel 3 og 5 

  Lov om flyfremstillingsindustrien (lov nr. 237 af 1952), artikel 2-5 

                                                 
1
 Det skal præciseres, at definitionen af "indgående direkte investering" i artikel 26 i loven om 

valuta og udenrigshandel finder anvendelse i forbindelse med dette forbehold for så vidt angår 

fortolkningen heraf. 
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 Beskrivelse: Liberalisering af investeringer og grænseoverskridende handel 

med tjenesteydelser 

  1. Kravet om forudgående underretning og 

screeningprocedurer i henhold til loven om valuta og 

udenrigshandel gælder for udenlandske investorer, der 

ønsker at foretage investeringer inden for luftfartssektoren i 

Japan. 

  2. Screeningen foretages ud fra en vurdering af, hvorvidt 

investeringen vil kunne svække den nationale sikkerhed, 

forstyrre opretholdelsen af den offentlige orden eller 

forhindre beskyttelse af den offentlige sikkerhed. 

  3. Investorer kan pålægges at ændre en investerings indhold 

eller at indstille investeringsprocessen, afhængigt af 

screeningresultatet. 

  4. Kontrakter om indførsel af teknologi inden for 

luftfartssektoren, der indgås mellem en hjemmehørende 

person og en ikke-hjemmehørende person, er underlagt 

forudgående underretning og screeningprocedurer i henhold 

til loven om valuta og udenrigshandel. 
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  5. Screeningen foretages ud fra en vurdering af, hvorvidt 

indgåelsen af kontrakten om teknologiindførelse vil kunne 

svække den nationale sikkerhed, forstyrre opretholdelsen af 

den offentlige orden eller forhindre beskyttelse af den 

offentlige sikkerhed. 

  6. Hjemmehørende personer kan pålægges at ændre 

bestemmelserne i en kontrakt om teknologiindførelse eller at 

indstille indgåelsen af en sådan kontrakt, afhængigt af 

screeningresultatet. 

  7. Antallet af tilladelser, der meddeles producenter og 

tjenesteydere inden for disse sektorer, kan være begrænset. 

  8. En virksomhed, der ønsker at fremstille luftfartøjer og 

udføre reparationstjenesteydelser, skal etablere en fabrik til 

fremstilling eller reparation af luftfartøjer i henhold til 

Japans love og forskrifter. 

 

 

______________ 


