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BILAG 8-A 

 

 

EU'S LISTE OVER SPECIFIKKE FORPLIGTELSER 

 

 

ENESTE ARTIKEL 

 

EU's liste over specifikke forpligtelser findes i tillæg 8-A-1 til 8-A-3. 
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Tillæg 8-A-1 

 

 

UNIONEN 

 

LISTE OVER SPECIFIKKE FORPLIGTELSER I HENHOLD TIL ARTIKEL 8.7 

(LISTE OVER SPECIFIKKE FORPLIGTELSER) 

 

(GRÆNSEOVERSKRIDENDE LEVERING AF TJENESTEYDELSER) 

 

1. Nedenstående liste over forpligtelser angiver de servicesektorer, som liberaliseres i henhold til 

artikel 8.7 (Liste over specifikke forpligtelser), og de begrænsninger vedrørende 

markedsadgang og national behandling, der i form af forbehold gælder for tjenesteydelser og 

tjenesteydere fra Singapore inden for disse sektorer. Listen består af følgende elementer: 

 

a) første kolonne med en angivelse af den sektor eller subsektor, inden for hvilken 

Unionen forpligter sig, og det liberaliserede område, der er omfattet af forbeholdene, og 

 

b) anden kolonne med en beskrivelse af de gældende forbehold. 

 

Der er ingen forpligtelser for så vidt angår grænseoverskridende levering af tjenesteydelser i 

de sektorer eller subsektorer, som er omfattet af aftalen, men ikke angivet i listen nedenfor. 
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2. Ved angivelsen af de forskellige sektorer og subsektorer forstås der 

 

a) ved "CPC" den centrale produktnomenklatur (Central Products Classification) som 

anført i fodnote 23 til artikel 8.21 (Computertjenester), og 

 

b) ved "CPC ver. 1.0" den centrale produktnomenklatur (Central Products Classification) 

som fastsat i de statistiske publikationer fra De Forenede Nationers statistiske kontor 

(Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers, Series M, N° 77, CPC ver 

1.0, 1998). 

 

3. Nedenstående liste omfatter ikke foranstaltninger vedrørende kvalifikationskrav og -

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

markedsadgangen eller den nationale behandling i den i artikel 8.5 (Markedsadgang) og 

artikel 8.6 (National behandling) anvendte betydning. Disse foranstaltninger (f.eks. kravet om 

licens, kravet om at levere forsyningspligtydelser, kravet om at opnå godkendelse af 

kvalifikationer inden for regulerede sektorer, kravet om at bestå specifikke eksamener, 

herunder sprogeksamener) finder under alle omstændigheder anvendelse på Singapores 

tjenesteydelser og tjenesteydere, selv om de ikke er opført på listen. 

 

4. Nedenstående liste berører ikke muligheden for grænseoverskridende levering af 

tjenesteydelser i henhold til artikel 8.4 (Definitioner), litra a), inden for visse servicesektorer 

og subsektorer eller eventuelle offentlige monopoler eller eksklusive rettigheder som 

beskrevet i listen over forpligtelser vedrørende etablering. 

 

5. Nedenstående liste omfatter ikke foranstaltninger vedrørende subsidier, der ydes af en part, jf. 

aftalens artikel 8.1 (Formål og anvendelsesområde), stk. 2, litra a). 

 

6. De rettigheder og forpligtelser, der gælder i henhold til nedenstående liste, har ingen 

selveffektuerende effekt, og de giver således hverken fysiske eller juridiske personer nogen 

direkte rettigheder. 
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7. Udtrykket "investor" i denne liste over forpligtelser forstås som "erhvervsdrivende" som 

defineret i artikel 8.8 (Definitioner), litra c). 

 

8. Følgende forkortelser er benyttet i nedenstående liste: 

 

AT Østrig 

BE Belgien 

BG Bulgarien 

CY Cypern 

CZ Tjekkiet 

DE Tyskland 

DK Danmark 

EU Den Europæiske Union og alle dens medlemsstater 

ES Spanien 

EE Estland 

FI Finland 

FR Frankrig 

EL Grækenland 

HR Kroatien 

HU Ungarn 

IE Irland 

IT Italien 

LV Letland 

LT Litauen 

LU Luxembourg 

MT Malta 

NL Nederlandene 

PL Polen 
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PT Portugal 

RO Rumænien 

SK Slovakiet 

SI Slovenien 

SE Sverige 

UK Det Forenede Kongerige 
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Sektor eller subsektor Beskrivelse af forbehold 

ALLE SEKTORER Fast ejendom 

For leveringsmåde 1 og 2 

Alle medlemsstater undtagen AT, BG, CY, CZ, DK, EL, FI, HU, IE, IT, LT, MT, PL, RO, SI, 

SK: Ingen. 

AT: Udenlandske fysiske og juridiske personers erhvervelse, køb samt leje eller leasing af fast 

ejendom kræver tilladelse fra de kompetente regionale myndigheder (delstater), som ser på, om 

det berører vigtige økonomiske, sociale eller kulturelle interesser. 

BG: Udenlandske juridiske personer og udenlandske statsborgere med fast bopæl i udlandet kan 

erhverve ejendomsret til bygninger og begrænsede ejendomsrettigheder
1
 til fast ejendom efter 

tilladelse fra finansministeriet. Dette krav gælder ikke personer, som har foretaget investeringer i 

Bulgarien. 

Udenlandske statsborgere med fast bopæl i udlandet, udenlandske juridiske personer og 

virksomheder, i hvilke den udenlandske aktieandel sikrer et flertal ved vedtagelse af 

beslutninger eller blokering af beslutninger, kan erhverve ejendomsret til fast ejendom i 

specifikke geografiske regioner, som udpeges af ministerrådet, under forbehold af tilladelse. 

                                                 
1
 I bulgarsk ejendomslovgivning anerkendes følgende begrænsede ejendomsrettigheder: brugsret, bygningsret, ret til at opføre overbygninger og 

servitutter. 
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Sektor eller subsektor Beskrivelse af forbehold 

 CY: Ubundet. 

CZ: Landbrugsjord og skovarealer kan erhverves af udenlandske fysiske og juridiske personer 

med fast bopæl i Tjekkiet. Der gælder særlige regler for landbrugsjord og skovarealer, som er 

statens ejendom. 

DK: Begrænsninger for fysiske og juridiske enheders køb af fast ejendom, når disse ikke har fast 

bopæl i landet. Begrænsninger for udenlandske fysiske og juridiske enheders køb af 

landbrugsejendom. 

EL: Ifølge lov nr. 1892/90 kræves der tilladelse fra forsvarsministeriet til borgere, der ønsker at 

erhverve jord i grænseområder. Ifølge administrativ praksis er det let at få tilladelse til direkte 

investeringer. 

FI: (Ålandsøerne): Restriktioner med hensyn til retten for fysiske personer, som ikke har 

regionalt borgerskab på Åland, og for juridiske personer til at erhverve og besidde fast ejendom 

på Ålandsøerne uden tilladelse fra de kompetente myndigheder på øerne. Restriktioner med 

hensyn til etableringsretten og retten til at levere tjenesteydelser for fysiske personer, som ikke 

har regionalt borgerskab på Åland, eller for juridiske personer, som ikke har tilladelse fra de 

kompetente myndigheder på Ålandsøerne. 
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Sektor eller subsektor Beskrivelse af forbehold 

 HU: Begrænsninger for udenlandske investorers adgang til erhvervelse af jord og fast ejendom
1
. 

IE: Forudgående skriftlig tilladelse fra Land Commission er nødvendig i forbindelse med 

indenlandske eller udenlandske selskabers eller udenlandske statsborgeres erhvervelse af 

interesser i irsk jord. Når sådan jord er bestemt til industriel anvendelse (bortset fra 

landbrugsindustri), frafaldes dette krav, på betingelse af at ministeriet for erhverv, handel og 

beskæftigelse udsteder et certifikat. Denne lov finder ikke anvendelse på jord inden for 

byområder. 

IT: Udenlandske fysiske eller juridiske personers køb af fast ejendom er underlagt et krav om 

gensidighed. 

LT: Ubundet for erhvervelse af jord
2
. 

MT: Kravene i Maltas lovgivning og forskrifter vedrørende erhvervelse af fast ejendom vil 

fortsat gælde. 

PL: Der kræves tilladelse til udenlandske (fysiske eller juridiske) personers direkte og indirekte 

erhvervelse af fast ejendom. Ubundet i forbindelse med erhvervelse af statsejet ejendom (f.eks. 

foranstaltningerne vedrørende privatiseringsprocessen). 

                                                 
1
 Disse begrænsninger er med hensyn til servicesektorerne ikke mere omfattende end de begrænsninger, der gælder i henhold til de eksisterende 

GATS-forpligtelser. 
2
 Disse begrænsninger er med hensyn til servicesektorerne ikke mere omfattende end de begrænsninger, der gælder i henhold til de eksisterende 

GATS-forpligtelser. 
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Sektor eller subsektor Beskrivelse af forbehold 

 RO: Fysiske personer uden rumænsk statsborgerskab eller bopæl i Rumænien samt juridiske 

personer uden rumænsk nationalitet og hovedkontor i Rumænien kan ikke erhverve ejendomsret 

til jord på basis af kontrakter mellem levende personer (inter vivos). 

SI: Juridiske personer, der er etableret i Slovenien og har udenlandsk kapitaldeltagelse, kan 

erhverve fast ejendom på Sloveniens territorium. Udenlandske personers filialer
1
 i Slovenien 

kan kun erhverve fast ejendom (undtagen jord), som er nødvendig til udøvelsen af de 

økonomiske aktiviteter, med henblik på hvilke de er etableret. 

SK: Begrænsninger for udenlandske fysiske og juridiske enheders erhvervelse af fast ejendom. 

Udenlandske enheder kan erhverve fast ejendom gennem etablering af slovakiske juridiske 

enheder eller deltagelse i joint ventures. Ubundet for erhvervelse af jord. 

1. FORRETNINGSSERVICE  

A. Liberale tjenesteydelser  

                                                 
1
 Ifølge lov om erhvervsselskaber betragtes filialer etableret i Slovenien ikke som juridiske personer, men hvad angår deres virke, behandles de på 

samme måde som et datterselskab, hvilket er i overensstemmelse med artikel XXVIII, litra g), i GATS. 
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Sektor eller subsektor Beskrivelse af forbehold 

a) Juridiske tjenesteydelser
1
 (CPC 861)

2
 For leveringsmåde 1 og 2 

AT, CY, ES, EL, LT, MT, SK: Nationalitetskrav for at opnå fuldgyldigt medlemskab af 

advokatsamfundet, hvilket er en forudsætning for udøvelse af advokatvirksomhed (EU-ret og 

national ret). 

                                                 
1
 På grund af den gradvise liberalisering af Singapores marked for juridiske tjenesteydelser kan Singapore endnu ikke forpligte sig til at give 

yderligere markedsadgang i denne sektor. Parterne vil med henblik på at indrømme yderligere markedsadgang revidere deres forpligtelser med 

hensyn til juridiske tjenesteydelser senest to år efter denne aftales ikrafttræden. Parterne kan efter beslutning i Udvalget for Handel med 

Tjenesteydelser, Investeringer og Offentlige Udbud, der er nedsat ved artikel 16.2 (Specialiserede udvalg), ændre parternes lister i denne 

henseende. 
2
 Omfatter juridisk rådgivning, juridisk repræsentation, juridisk voldgift og forlig/mægling, juridisk dokumentation og certificering. Levering af 

juridiske tjenesteydelser er kun tilladt for så vidt angår folkeretten, EU-retten og lovgivningen i ethvert retsområde, hvor tjenesteyderen eller 

dennes personale er kvalificeret til at udøve advokatvirksomhed, og er, ligesom leveringen af andre ydelser, omfattet af de licenskrav og -

procedurer, der finder anvendelse i EU-medlemsstaterne. For advokater, der leverer juridiske tjenesteydelser for så vidt angår folkeretten og 

fremmed ret, kan disse licens- og procedurekrav bl.a. være krav om overensstemmelse med de lokale etiske regler, brug af hjemlandets 

advokattitel (medmindre den pågældende titel er blevet anerkendt som værende i overensstemmelse med værtslandets titel), overholdelse af de 

relevante forsikringskrav, simpel registrering hos værtslandets advokatsamfund eller simpel optagelse i værtslandets advokatsamfund gennem en 

egnethedsprøve og en juridisk bopæl eller erhvervsbopæl i værtslandet. Juridiske tjenesteydelser for så vidt angår EU-ret skal i princippet leveres 

af eller gennem en fuldt kvalificeret advokat, som tilhører et advokatsamfund i en EU-medlemsstat, og som handler personligt, og juridiske 

tjenesteydelser for så vidt angår lovgivningen i en EU-medlemsstat skal i princippet leveres af eller gennem en fuldt kvalificeret advokat, som 

tilhører advokatsamfundet i den pågældende medlemsstat, og som handler personligt. Det kan derfor være nødvendigt at være fuldgyldigt 

medlem af advokatsamfundet i den pågældende EU-medlemsstat for at få møderet ved domstolene eller andre kompetente myndigheder i EU, 

eftersom det medfører anvendelse af retsplejereglerne inden for EU-ret og national ret. Udenlandske advokater, der ikke er fuldgyldige 

medlemmer af advokatsamfundet, kan imidlertid i visse medlemsstater i forbindelse med civile søgsmål repræsentere en part, der er statsborger 

eller hjemmehørende i den medlemsstat, hvor advokaten har sin autorisation. 
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Sektor eller subsektor Beskrivelse af forbehold 

undtagen juridisk rådgivning og juridisk 

dokumentation og certificering, der udøves af 

selvstændige inden for de juridiske erhverv, 

der udøver offentlige funktioner, herunder 

notarer, fogeder ("huissiers de justice") eller 

andre myndighedspersoner ("officiers publics 

et ministériels"). 

BE, FI: Kombineret nationalitets- og bopælskrav for at opnå fuldgyldigt medlemskab af 

advokatsamfundet, hvilket er en forudsætning for at udøve juridisk repræsentation. I BE gælder 

visse kvoter for møderetten ved "Cour de cassation" i ikke-kriminalsager. 

BG: Singaporeanske advokater kan kun udøve juridisk repræsentation for en singaporeansk 

statsborger, hvis kravet om gensidighed og samarbejde med en bulgarsk advokat er opfyldt. 

Bopælskrav for retsmægling. 

FR: Der gælder visse kvoter og nationalitetskrav for advokaters adgang til at fungere som 

"avocat auprès de la Cour de Cassation" og "avocat auprès du Conseil d'Etat". 

HR: Ubundet for levering af juridiske tjenesteydelser vedrørende kroatisk lov. 

HU: Kombineret nationalitets- og bopælskrav for at opnå fuldgyldigt medlemskab af 

advokatsamfundet. For udenlandske advokater er de juridiske aktiviteter begrænset til juridisk 

rådgivning. 

LV: Repræsentation i straffesager er forbeholdt edsvorne advokater, der er underlagt 

nationalitetskrav. 

DK: Kun advokater med autorisation til at virke i Danmark og advokatfirmaer registreret i 

Danmark kan tilbyde juridisk rådgivning. Krav om at have bestået en dansk juridisk prøve for at 

få autorisation til at virke i Danmark. 

SE: Bopælskrav for at opnå medlemskab af advokatsamfundet, hvilket er en forudsætning for at 

anvende den svenske advokattitel ("advokat"). 
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Sektor eller subsektor Beskrivelse af forbehold 

b) 1. Regnskabsvæsen- og 

bogholderivirksomhed (CPC 86212, undtagen 

revisionsvirksomhed, CPC 86213, CPC 86219 

og CPC 86220) 

For leveringsmåde 1 

FR, HU, IT, MT, RO, SI: Ubundet. 

AT: Nationalitetskrav for repræsentation over for kompetente myndigheder. 

 

For leveringsmåde 2 

Ingen. 
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Sektor eller subsektor Beskrivelse af forbehold 

b) 2. Revisionsvirksomhed  

(CPC 86211 og 86212, undtagen 

regnskabsvæsen) 

For leveringsmåde 1 

BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, UK: Ubundet.  

AT: Nationalitetskrav for repræsentation over for kompetente myndigheder og for revision i 

henhold til specifikke østrigske love (f.eks. aktieselskabsloven, børsloven, bankloven osv.). 

HR: Udenlandske revisionsfirmaer kan levere revisionsydelser på kroatisk område, når de har 

etableret en filial. 

SE: Kun revisorer, der er godkendt i Sverige, må udøve juridisk revisionsvirksomhed i visse 

juridiske enheder, bl.a. i alle kapitalselskaber. Kun disse personer kan besidde kapitalandele 

eller danne partnerskab i virksomheder, der foretager autoriseret revision (til offentligt brug). 

Godkendelse underlagt bopælskrav. 

LT: Revisionsrapporter skal udarbejdes i samarbejde med en revisor, der har autorisation til at 

udøve hvervet i Litauen. 

 

For leveringsmåde 2 

Ingen. 
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Sektor eller subsektor Beskrivelse af forbehold 

c) Skatterådgivning (CPC 863)
1
 For leveringsmåde 1 

AT: Nationalitetskrav for repræsentation over for kompetente myndigheder. 

CY: Skatteeksperter skal have behørig tilladelse fra finansministeriet. Tilladelse er underlagt en 

økonomisk behovsprøve. De kriterier, der benyttes, er analoge med dem, der bruges til at give 

tilladelse til udenlandske investeringer (angivet i horisontalt afsnit). Da disse kriterier gælder for 

denne subsektor, tages der til enhver tid hensyn til beskæftigelsessituationen i subsektoren. 

BG, MT, RO, SI: Ubundet. 

 

For leveringsmåde 2 

Ingen. 

                                                 
1
 Omfatter ikke juridisk rådgivning og juridisk repræsentation i skattesager, som hører under 1.A.a) (juridiske tjenesteydelser). 
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Sektor eller subsektor Beskrivelse af forbehold 

d) Arkitektvirksomhed 

og 

e) Byplanlægning og landskabsarkitektur (CPC 

8671 og CPC 8674) 

For leveringsmåde 1 

AT: Ubundet, undtagen for planlægningsvirksomhed. 

BE, BG, CY, EL, IT, MT, PL, PT, SI: Ubundet. 

DE: Anvendelse af nationale regler om honorarer og vederlag for alle tjenesteydelser, som 

leveres fra udlandet. 

HR: Fysiske og juridiske personer kan levere disse tjenester efter godkendelse fra den kroatiske 

arkitektsammenslutning. En plan eller et projekt, der er udarbejdet i udlandet, skal godkendes 

(valideres) af en kompetent fysisk eller juridisk person i Kroatien med hensyn til overholdelsen 

af kroatisk lov. Ubundet for byplanlægning. 

HU, RO: Ubundet for landskabsarkitektur. 

 

For leveringsmåde 2 

Ingen. 
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Sektor eller subsektor Beskrivelse af forbehold 

f) Ingeniørvirksomhed 

og 

g) Integreret ingeniørvirksomhed (CPC 8672 og 

CPC 8673) 

For leveringsmåde 1 

AT, SI: Ubundet, undtagen for ren planlægningsvirksomhed. 

BG, CY, EL, IT, MT, PT: Ubundet. 

HR: Fysiske og juridiske personer kan levere ingeniørtjenester efter godkendelse fra den 

kroatiske ingeniørsammenslutning. En plan eller et projekt, der er udarbejdet i udlandet, skal 

godkendes (valideres) af en kompetent fysisk eller juridisk person i Kroatien med hensyn til 

overholdelsen af kroatisk lov. 

 

For leveringsmåde 2 

Ingen. 

h) Lægevirksomhed (herunder 

psykologvirksomhed) og tandlægevirksomhed 

(CPC 9312 og del af CPC 85201) 

For leveringsmåde 1 

AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, UK: 

Ubundet. 

SI: Ubundet for arbejdsmedicin, sanitære, epidemiologiske, øko-medicinske tjenesteydelser, 

levering af blod, blodpræparater og transplantater samt obduktion. 

HR: Ubundet, undtagen for telemedicin. 

 

For leveringsmåde 2 

Ingen. 
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Sektor eller subsektor Beskrivelse af forbehold 

i) Dyrlægevirksomhed (CPC 932) For leveringsmåde 1 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, MT, NL, PT, RO, SI, SK: 

Ubundet. 

UK: Ubundet, undtagen for dyrlægelaboratorier og tekniske tjenesteydelser, der leveres til 

dyrlæger, almindelig rådgivning, vejledning og information (f.eks. om ernæring, adfærd og 

pasning af kæledyr). 

 

For leveringsmåde 2 

Ingen. 

j) 1. Jordemodervirksomhed (del af CPC 93191) 

j) 2. Virksomhed udøvet af sygeplejersker, 

fysioterapeuter og paramedicinsk personale 

(del af CPC 93191) 

For leveringsmåde 1 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, 

SK, UK: Ubundet. 

FI, PL: Ubundet, undtagen for sygeplejersker. 

HR: Ubundet, undtagen for telemedicin. 

 

For leveringsmåde 2 

Ingen. 
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Sektor eller subsektor Beskrivelse af forbehold 

k) Detailhandel med farmaceutiske præparater 

og detailhandel med medicinske og 

ortopædiske artikler (CPC 63211) 

og anden farmaceutvirksomhed
1
 

For leveringsmåde 1 

AT, BE, BG, DE, CY, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, SI, UK, 

CZ: Ubundet. 

LV, LT: Ubundet, undtagen for postordrevirksomhed. 

HU: Ubundet, undtagen for CPC 63211. 

 

For leveringsmåde 2 

Ingen. 

B. Computertjenesteydelser og hermed 

beslægtede tjenesteydelser (CPC 84) 

For leveringsmåde 1 og 2 Ingen. 

C. Forsknings- og udviklingsvirksomhed  

Forskning og udvikling inden for 

samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber 

(CPC 852, undtagen psykologvirksomhed)
2
 

Ingen. 

                                                 
1
 Levering af farmaceutiske præparater til offentligheden, ligesom levering af andre tjenester, er underlagt de licens-, kvalifikations- og 

procedurekrav, der gælder i EU-medlemsstaterne. Generelt er disse aktiviteter forbeholdt farmaceuter. I visse EU-medlemsstater er kun levering 

af receptpligtige farmaceutiske præparater forbeholdt farmaceuter. 
2
 Del af CPC 85201, der hører under 1.A.h) (lægevirksomhed og tandlægevirksomhed). 



 

 

XXX 19 

Sektor eller subsektor Beskrivelse af forbehold 

Forskning og udvikling inden for naturvidenskab 

(CPC 851) 

Tværfaglig forskning og udvikling (CPC 853) 

EU: Der kan for offentligt finansieret forsknings- og udviklingsvirksomhed kun gives eksklusive 

rettigheder og/eller tilladelser til EU-statsborgere og juridiske personer fra EU, som har deres 

hovedkontor i EU. 

D. Tjenesteydelser vedrørende fast ejendom
1
  

a) Som involverer egen eller leaset ejendom 

(CPC 821) 

For leveringsmåde 1 

BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Ubundet. 

HR: Der kræves forretningsmæssig tilstedeværelse. 

 

For leveringsmåde 2 

Ingen. 

DK: Betegnelsen "ejendomsmægler" må kun benyttes af personer, som er blevet optaget i 

ejendomsmæglerregistret. Der er i § 25, stk. 2, i lov om omsætning af fast ejendom fastsat krav 

til, hvem der kan blive optaget i registret. 

                                                 
1
 Den pågældende tjenesteydelse vedrører erhvervet som ejendomsmægler og påvirker ikke de rettigheder og/eller begrænsninger, der gælder for 

fysiske og juridiske personer, som erhverver fast ejendom. 
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 Loven kræver bl.a., at ansøgeren er bosiddende i Danmark, EU, Det Europæiske Økonomiske 

Samarbejdsområde eller Schweiz. Der gælder i øvrigt visse krav til ansøgernes teoretiske viden 

og praktiske erfaring, således som fastsat i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelser. Loven om 

omsætning af fast ejendom finder kun anvendelse, når det involverer danske forbrugere. Anden 

lovgivning om udlændinges adgang til at købe eller sælge ejendom i Danmark kan finde 

anvendelse, f.eks. bopælskrav. 

b) På honorar- eller kontraktbasis (CPC 822) For leveringsmåde 1 

BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Ubundet. 

HR: Der kræves forretningsmæssig tilstedeværelse. 

DK: Betegnelsen "ejendomsmægler" må kun benyttes af personer, som er blevet optaget i 

ejendomsmæglerregistret. Der er i § 25, stk. 2, i lov om omsætning af fast ejendom fastsat krav 

til, hvem der kan blive optaget i registret. 

Loven kræver bl.a., at ansøgeren er bosiddende i Danmark, EU, Det Europæiske Økonomiske 

Samarbejdsområde eller Schweiz. Der gælder i øvrigt visse krav til ansøgernes teoretiske viden 

og praktiske erfaring, således som fastsat i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelser. Loven om 

omsætning af fast ejendom finder kun anvendelse, når det involverer danske forbrugere. Anden 

lovgivning om udlændinges adgang til at købe eller sælge ejendom i Danmark kan finde 

anvendelse, f.eks. bopælskrav. 
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 For leveringsmåde 2 

Ingen. 

E. Udlejning/leasing uden personale  

a) Vedrørende skibe (CPC 83103) For leveringsmåde 1 

BG, CY, DE, HU, MT, RO: Ubundet. 

 

For leveringsmåde 2 

Ingen. 

b) Vedrørende luftfartøjer (CPC 83104) For leveringsmåde 1 

BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO, SK: Ubundet. 

 

For leveringsmåde 2 

BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: Ubundet. 

AT, BE, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PT, SI, SE, UK: Luftfartøjer, 

som anvendes af luftfartsselskaber i EU, skal være registreret i den EU-medlemsstat, som har 

givet selskabet autorisation, eller andetsteds i EU. Der kan dispenseres fra dette krav for kortere 

leasingkontrakter eller under særlige omstændigheder. 
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c) Vedrørende andet transportudstyr (CPC 

83101, CPC 83102 og CPC 83105) 

For leveringsmåde 1 

BG, CY, HU, LV, MT, PL, RO, SI: Ubundet. 

 

For leveringsmåde 2 

Ingen. 

 

For leveringsmåde 1 og 2 

HR: undtagen cabotage. 

d) Vedrørende andre maskiner og andet udstyr 

(CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 og CPC 

83109) 

For leveringsmåde 1 

BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: Ubundet. 

 

For leveringsmåde 2 

Ingen. 

e) Vedrørende personlige ejendele og 

husholdningsartikler (CPC 832) 

For leveringsmåde 1 og 2 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, 

UK: Ubundet. 

EE: Ubundet, undtagen for leasing eller udlejning af indspillede videokassetter til brug i 

underholdningsudstyr i hjemmet. 

f) Udlejning af telekommunikationsudstyr (CPC 

7541) 

For leveringsmåde 1 og 2 

Ingen. 
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F. Anden forretningsservice  

a) Reklamevirksomhed (CPC 871) For leveringsmåde 1 og 2 

Ingen. 

b) Markeds- og opinionsundersøgelser (CPC 

864) 

For leveringsmåde 1 og 2 

Ingen. 

c) Virksomhedsrådgivning (CPC 865) For leveringsmåde 1 og 2 

Ingen. 

d) Tjenesteydelser i tilknytning til 

virksomhedsrådgivning (CPC 866) 

For leveringsmåde 1 og 2 

HU: Ubundet for voldgifts- og mæglingstjenesteydelser (CPC 86602). 

e) Teknisk prøvning og analyse  

(CPC 8676) 

For leveringsmåde 1 

IT: Ubundet for erhvervet som biolog og kemiker. 

BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Ubundet. 

 

For leveringsmåde 2 

BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Ubundet. 
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f) Rådgivning og konsulentbistand i tilknytning 

til landbrug, jagt og skovbrug (del af CPC 

881) 

For leveringsmåde 1 

IT: Ubundet for aktiviteter forbeholdt agronomer og "periti agrari". 

EE, MT, RO: Ubundet. 

 

For leveringsmåde 2 

Ingen. 

g) Rådgivning og konsulentbistand i forbindelse 

med fiskeri (del af CPC 882) 

For leveringsmåde 1 

LV, MT, RO, SI: Ubundet. 

 

For leveringsmåde 2 

Ingen. 

h) Rådgivning og konsulentbistand i tilknytning 

til fremstillingsvirksomhed (del af CPC 884 

og del af CPC 885) 

For leveringsmåde 1 og 2 

Ingen. 

i) Personaleudvælgelse og -rekruttering  

i) 1. Rekruttering af ledende personale 

(headhunting) (CPC 87201) 

For leveringsmåde 1 

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, IE, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI, SE: Ubundet. 

 

For leveringsmåde 2 

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Ubundet. 
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i) 2. Arbejdsformidling (CPC 87202) For leveringsmåde 1 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, LT, MT, NL, PL, PT, 

RO, SI, SE, SK, UK: Ubundet. 

 

For leveringsmåde 2 

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Ubundet. 

i) 3. Kontorvikarvirksomhed (CPC 87203) For leveringsmåde 1 

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, HR, IT, IE, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, SI: 

Ubundet. 

 

For leveringsmåde 2 

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Ubundet. 

i) 4. Anvisning af hushjælpspersonale, andre 

arbejdstagere til erhverv og industri, 

plejepersonale og andet personale (CPC 

87204, 87205, 87206, 87209) 

For leveringsmåde 1 og 2 

Alle medlemsstater undtagen HU: Ubundet. 

HU: Ingen. 

j) 1. Detektivvirksomhed (CPC 87301) For leveringsmåde 1 og 2 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, 

RO, SK, SI, UK: Ubundet. 
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j) 2. Vagt- og sikkerhedsvirksomhed (CPC 

87302, CPC 87303, CPC 87304 og CPC 

87305) 

For leveringsmåde 1 

HU: Ubundet for CPC 87304, CPC 87305 

BE, BG, CY, CZ, ES, EE, FI, FR, HR, IT, LV, LT, MT, PT, PL, RO, SI, SK: Ubundet. 

DK: Nationalitetskrav og bopælskrav for medlemmer af bestyrelsen. Ubundet for 

sikkerhedskontrolvirksomhed i lufthavne. 

 

For leveringsmåde 2 

HU: Ubundet for CPC 87304, CPC 87305 

BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Ubundet. 

k) Tilknyttet teknisk og videnskabelig 

konsulentvirksomhed (CPC 8675) 

For leveringsmåde 1 

BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, UK: Ubundet for 

efterforskning. 

HR: Tjenesteydelser vedrørende grundlæggende geologisk og geodætisk konsulentvirksomhed 

og minerelateret konsulentvirksomhed samt tilknyttede tjenesteydelser i forbindelse med 

miljøorienteret konsulentvirksomhed på Kroatiens område kan kun leveres sammen 

med/gennem en indenlandsk juridisk person. 

 

For leveringsmåde 2 

Ingen. 
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l) 1. Vedligeholdelse og reparation af fartøjer 

(del af CPC 8868) 

For leveringsmåde 1 

For søgående skibe: BE, BG, CY, DE, DK, ES, FI, FR, HR, EL, IE, IT, LT, MT, NL, PL, PT, 

RO, SE, SI, UK: Ubundet. 

For skibe til transport ad indre vandveje: EU, undtagen EE, HU, LV: Ubundet. 

 

For leveringsmåde 2 

Ingen. 

l) 2. Vedligeholdelse og reparation af 

jernbanetransportudstyr (del af CPC 8868) 

For leveringsmåde 1 

AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, 

SE, SI, SK, UK: Ubundet. 

 

For leveringsmåde 2 

Ingen. 

l) 3. Vedligeholdelse og reparation af 

motorkøretøjer, motorcykler, snemobiler og 

vejtransportudstyr (CPC 6112, CPC 6122, del 

af CPC 8867 og del af CPC 8868) 

For leveringsmåde 1 og 2 

Ingen. 
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l) 4. Vedligeholdelse og reparation af fly og 

flydele (del af CPC 8868) 

For leveringsmåde 1 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, SI, SE, 

UK: Ubundet. 

 

For leveringsmåde 2 

Ingen. 

l) 5. Reparation og vedligeholdelse af 

metalprodukter, maskiner (undtagen 

kontormaskiner), udstyr (undtagen transport- 

og kontorudstyr) og personlige ejendele og 

husholdningsartikler
1
(CPC 633, CPC 7545, 

CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 

og CPC 8866) 

For leveringsmåde 1 og 2 

Ingen. 

                                                 
1
 Tjenesteydelser i forbindelse med vedligeholdelse og reparation af transportudstyr (CPC 6112, CPC 6122, CPC 8867 og CPC 8868) hører under 

1.F.l) 1 til 1.F.l) 4. Tjenesteydelser i forbindelse med vedligeholdelse og reparation af kontormaskiner og -udstyr, herunder computere (CPC 

845), hører under 1.B (computertjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser). 
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m) Rengøring af bygninger (CPC 874) For leveringsmåde 1 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, HR, EL, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, 

SI, SE, SK, UK: Ubundet. 

 

For leveringsmåde 2 

Ingen. 

n) Fotografisk virksomhed (CPC 875) For leveringsmåde 1 

BG, EE, MT, PL: Ubundet for luftfotografering. 

HR, LV: Ubundet for specialiseret fotografisk virksomhed (CPC 87504). 

 

For leveringsmåde 2 

Ingen. 

o) Emballeringsvirksomhed (CPC 876) For leveringsmåde 1 og 2 

Ingen. 

p) Trykkeri- og forlagsvirksomhed (CPC 88442) For leveringsmåde 1 og 2 

Ingen. 

q) Konferencetjenester (del af CPC 87909) For leveringsmåde 1 og 2 

Ingen. 
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r) 1. Oversættelse og tolkning (CPC 87905) For leveringsmåde 1 

PL: Ubundet for tjenesteydelser leveret af edsvorne tolke. 

HR: Ubundet for officielle dokumenter. 

HU, SK: Ubundet for autoriseret oversættelse og tolkning. 

 

For leveringsmåde 2 

Ingen. 

r) 2. Indretningsvirksomhed og anden 

specialiseret designvirksomhed (CPC 87907) 

For leveringsmåde 1 

DE: Anvendelse af nationale regler om honorarer og vederlag for alle tjenesteydelser, som 

leveres fra udlandet. 

 

For leveringsmåde 2 

Ingen. 

r) 3. Inkassovirksomhed (CPC 87902) For leveringsmåde 1 og 2 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, 

SK, SI, SE, UK: Ubundet. 

r) 4. Kreditoplysningsvirksomhed (CPC 87901) For leveringsmåde 1 og 2 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, 

SK, SI, SE, UK: Ubundet.  
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r) 5. Kopieringsvirksomhed (CPC 87904)
1
 For leveringsmåde 1 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, 

RO, SI, SE, SK, UK: Ubundet. 

 

For leveringsmåde 2 

Ingen. 

r) 6. Konsulentvirksomhed i forbindelse med 

telekommunikation CPC 7544) 

For leveringsmåde 1 og 2 

Ingen. 

r) 7. Telefonpasningsvirksomhed (CPC 87903) For leveringsmåde 1 og 2 

Ingen. 

                                                 
1
 Omfatter ikke trykkerivirksomhed, der er omfattet af CPC 88442 og hører under 1.F. p). 
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2. KOMMUNIKATIONSVIRKSOMHED  

A. Post- og kurervirksomhed (Tjenesteydelser 

inden for håndtering
1
 af postforsendelser

2
 i 

henhold til følgende liste over subsektorer, 

både til indenlandske og udenlandske 

destinationer: 

i) Håndtering af adresserede meddelelser i 

skriftlig form på et hvilket som helst 

fysisk medie
3
, herunder hybrid 

posttjeneste og adresserede 

reklameforsendelser, 

ii) håndtering af adresserede pakker
4
, 

For leveringsmåde 1 og 2 

Ingen. 

                                                 
1
 Ved "håndtering" forstås her aktiviteter som indsamling, sortering, transport og udbringning. 

2
 Ved "postforsendelser" forstås forsendelser, der håndteres af enhver form for kommerciel operatør, såvel offentlig som privat. 

3
 F.eks. breve og postkort. 

4
 F.eks. bøger og kataloger. 
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iii) håndtering af den skrevne presse
1
, 

iv) håndtering af forsendelser omhandlet 

under i) til iii) ovenfor som 

rekommanderet eller med angiven 

værdi, 

v) eksprestjenester
2
 for forsendelser 

omhandlet under i) til iii) ovenfor, 

vi) håndtering af uadresserede forsendelser 

og 

vii) dokumentudveksling
3
. 

 

                                                 
1
 Aviser, blade og tidsskrifter. 

2
 Eksprestjenester kan ud over højere hastighed og større pålidelighed tilføre yderligere værdielementer som f.eks. opsamling fra oprindelsessted, 

personlig levering til modtageren, eftersporing, mulighed for ændring af bestemmelsessted og modtager under forsendelsen, bekræftelse af 

modtagelse. 
3
 Tilrådighedsstillelse af midler, herunder tilrådighedsstillelse af ad hoc-lokaler og tredjemands levering af transport, som giver mulighed for 

selvservicering via gensidig udveksling af postforsendelser mellem brugere, som abonnerer på denne tjeneste. Ved "postforsendelser" forstås 

forsendelser, der håndteres af enhver form for kommerciel operatør, såvel offentlig som privat. 
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Subsektorerne i), iv) og v) udelukkes, når de 

falder ind under de tjenesteydelser, der kan 

være forbeholdt brevforsendelser, hvor prisen 

er mindre end fem gange den offentlige 

grundtakst, forudsat at de vejer mindre end 

100 g
1
, samt den rekommanderede 

posttjeneste benyttet i forbindelse med retlige 

eller administrative procedurer). 

(del af CPC 751, del af CPC 71235
2
 og del af 

CPC 73210
3
) 

 

                                                 
1
 Ved "brevforsendelse" forstås en meddelelse i skriftlig form på et hvilket som helst fysisk medie, der skal befordres og udbringes til den adresse, 

afsenderen har angivet på selve forsendelsen eller på dens emballage. Bøger, kataloger, aviser og tidsskrifter betragtes ikke som brevforsendelser. 
2
 Transport af post for egen regning ved enhver form for landtransport. 

3
 Transport af post for egen regning ved enhver form for lufttransport. 
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B. Telekommunikationstjenester 

Disse tjenesteydelser omfatter ikke 

erhvervsvirksomhed, der består i 

indholdsformidling, som kræver 

telekommunikationstjenester til transmission 

heraf. 

 

a) Al virksomhed inden for afsendelse og 

modtagelse af signaler ved hjælp af 

elektromagnetiske midler
1
, undtagen 

sendevirksomhed
2
 

For leveringsmåde 1 og 2 

Ingen. 

                                                 
1
 Disse tjenesteydelser omfatter ikke online-information og/eller databehandling (herunder transaktionsbehandling) (del af CPC 843), som hører 

under 1.B (computertjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser). 
2
 Radio- og TV-spredning defineres som en uafbrudt trådbunden eller trådløs transmissionskæde (uanset den oprindelige transmissions 

oprindelse), som er nødvendig til modtagelse og/eller visning af auditive og/eller visuelle programsignaler til hele eller en del af offentligheden, 

men omfatter ikke bidragsforbindelser mellem operatører. 
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3. BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE OG 

LIGNENDE INGENIØRVIRKSOMHED 

(CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, 

CPC 515, CPC 516, CPC 517 og CPC 518) 

For leveringsmåde 1 og 2 

Ingen. 

4. DISTRIBUTIONSVIRKSOMHED (undtagen 

distribution af våben, ammunition, eksplosive 

stoffer og andet krigsmateriel) 

A. Provisionsagenters tjenesteydelser 

a) Provisionsagenturvirksomhed i forbindelse 

med motorkøretøjer, motorcykler og 

snemobiler samt dele og tilbehør dertil (del af 

CPC 61111, del af CPC 6113 og del af CPC 

6121) 

For leveringsmåde 1 og 2 

EU, undtagen AT, SI, FI: Ubundet for distribution af kemiske produkter og ædle metaller (og 

sten). 

AT: Ubundet for distribution af fyrværkeriartikler, antændelige artikler, sprængningsudstyr og 

giftige stoffer. 

AT, BG: Ubundet for distribution af produkter til medicinsk brug, f.eks. medicinsk og kirurgisk 

udstyr, lægemidler og genstande til medicinsk brug. 

HR: Ubundet for tobaksvarer. 
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b) Anden provisionsagenturvirksomhed (CPC 

621) 

B. Engroshandel 

a) Engroshandel i forbindelse med 

motorkøretøjer, motorcykler og snemobiler 

samt dele og tilbehør dertil (del af CPC 

61111, del af CPC 6113 og del af CPC 6121) 

b) Engroshandel i forbindelse med 

teleterminaludstyr (del af CPC 7542) 

c) Anden engroshandel (CPC 622 undtagen 

engroshandel i forbindelse med 

energiprodukter
1
) 

For leveringsmåde 1 

AT, BG, FR, PL, RO: Ubundet for distribution af tobak og tobaksvarer. 

IT: For engroshandel er der statsmonopol på tobak. 

BG, FI, PL, RO: Ubundet for distribution af alkoholholdige drikke. 

SE: Ubundet for distribution af alkoholholdige drikke. 

AT, BG, CZ, FI, RO, SK, SI: Ubundet for distribution af farmaceutiske præparater. 

BG, HU, PL: Ubundet for varemægling med råvarer. 

FR: Ubundet for forhandlere og mæglere, der arbejder på 17 markeder af national interesse 

inden for friske fødevarer. Ubundet for engroshandel med farmaceutiske præparater. 

MT: Ubundet for provisionsagenturvirksomhed. 

BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: Ubundet for 

detailhandel, undtagen for postordrevirksomhed. 

                                                 
1
 Disse tjenesteydelser, der omfatter CPC 62271, hører under 14.D (energivirksomhed) 
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C. Detailhandelsvirksomhed
1
 

Detailhandel i forbindelse med 

motorkøretøjer, motorcykler og snemobiler 

samt dele og tilbehør dertil (CPC 61112, del 

af CPC 6113 og del af CPC 6121 ) 

Detailhandel i forbindelse med 

teleterminaludstyr (del af CPC 7542) 

Detailhandel med fødevarer (CPC 631) 

Detailhandel med andre varer (ikke energi), 

undtagen detailhandel med farmaceutiske, 

medicinske og ortopædiske artikler
2
 (CPC 

632, undtagen CPC 63211 og 63297) 

D. Franchising (CPC 8929) 

 

                                                 
1
 Omfatter ikke tjenesteydelser i forbindelse med reparation og vedligeholdelse, der hører under 1.B og 1.F.l) (forretningsservice). Omfatter ikke 

detailhandel med energiprodukter, der hører under 14.E og 14.F (energivirksomhed). 
2
 Detailhandel med farmaceutiske, medicinske og ortopædiske artikler hører under 1.A.k) (liberale tjenesteydelser). 
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5. UDDANNELSESVIRKSOMHED (kun privat 

finansieret virksomhed) 

 

A. Primærundervisning (CPC 921) For leveringsmåde 1 

BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE, SI: Ubundet. 

 

For leveringsmåde 2 

CY, FI, HR, MT, RO, SE, SI: Ubundet. 

B. Sekundærundervisning (CPC 922) For leveringsmåde 1 

BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE: Ubundet. 

 

For leveringsmåde 2 

CY, FI, MT, RO, SE: Ubundet. 

 

For leveringsmåde 1 og 2 

LV: Ubundet for teknisk og erhvervsfaglig sekundærundervisning for handicappede elever 

(CPC 9224). 
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C. Undervisning på videregående niveau (CPC 

923) 

For leveringsmåde 1 

AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Ubundet. 

FR: Nationalitetskrav. Dog kan Singapores statsborgere få tilladelse fra de kompetente 

myndigheder til at oprette og lede en uddannelsesinstitution samt undervise. 

IT: Nationalitetskrav for tjenesteydere, der ønsker at udstede statsanerkendte eksamensbeviser. 

 

For leveringsmåde 2 

AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Ubundet. 

 

For leveringsmåde 1 og 2 

CZ, SK: Ubundet for videregående uddannelser, undtagen postsekundær teknisk og 

erhvervsfaglig undervisning (CPC 92310). 

D. Voksenundervisning (CPC 924) For leveringsmåde 1 og 2 

CY, FI, MT, RO, SE: Ubundet. 

 

For leveringsmåde 1 

AT: Ubundet for voksenundervisning ved radio- eller TV-spredning. 
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E. Anden undervisningsvirksomhed (CPC 929) For leveringsmåde 1 og 2 

AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, 

SI, SE, UK: Ubundet. 

 

For leveringsmåde 1 

HR: Ingen for undervisning pr. korrespondance eller telekommunikation. 

6. TJENESTEYDELSER PÅ 

MILJØOMRÅDET 

A. Spildevandsvirksomhed (CPC 9401)
1
 

B. Håndtering af fast/farligt affald, undtagen 

grænseoverskridende transport af farligt affald 

a) Renovationsvæsen (CPC 9402) 

b) Renholdelse og lignende tjenesteydelser (CPC 

9403) 

C. Beskyttelse af luft og klima (CPC 9404)
2
 

For leveringsmåde 1 

EU: Ubundet, undtagen for rådgivningsvirksomhed. 

 

For leveringsmåde 2 

Ingen. 

                                                 
1
 Svarer til kloakvæsen. 

2
 Svarer til rensning af udstødningsgasser. 
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D. Oprydning og rensning af jord og vand 

a) Behandling, oprydning af 

kontamineret/forurenet jord og vand (del af 

CPC 94060)
1
 

E. Bekæmpelse af støj og vibrationer (CPC 

9405) 

F. Beskyttelse af biodiversitet og landskab 

a) Natur- og landskabspleje (del af CPC 9406) 

G. Andre miljø- og hjælpetjenesteydelser (CPC 

94090) 

 

                                                 
1
 Svarer til en del af natur- og landskabspleje. 
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7. FINANSIELLE TJENESTEYDELSER  

A. Forsikring og forsikringsrelaterede 

tjenesteydelser 

For leveringsmåde 1 og 2 

AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: 

Ubundet for direkte forsikring, undtagen forsikring af risici i forbindelse med: 

a) Søtransport og kommerciel luftfart samt opsendelse og fragt i rummet (inklusive 

satellitter) med en sådan forsikring, at den dækker et af eller alle følgende: de 

transporterede varer, transportmidlet, der transporterer varerne, og alt ansvar, der er 

forbundet dermed, og 

b) varer i international transit. 

AT: Erhvervsfremme og mægling på vegne af et datterselskab, der ikke er etableret i EU, eller 

på vegne af en filial, der ikke er etableret i Østrig (undtagen genforsikring og retrocession), er 

forbudt. Kontrakter om obligatorisk flyforsikring, undtagen forsikring af international 

kommerciel lufttransport, må kun indgås af et datterselskab, der er etableret i EU, eller af en 

filial, der er etableret i Østrig. Der erlægges højere præmieafgift for forsikringskontrakter 

(undtagen kontrakter om genforsikring og retrocession), der er indgået af et datterselskab, som 

ikke er etableret i EU, eller af en filial, der ikke er etableret i Østrig. Der kan indrømmes 

fritagelse for den højere afgift. 
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 DK: Kontrakter om obligatorisk flyforsikring må kun indgås af virksomheder, der er etableret i 

EU. Ingen andre personer eller virksomheder (inkl. forsikringsselskaber) end 

forsikringsselskaber med særlig licens efter dansk lovgivning eller med tilladelse udstedt af 

kompetente danske myndigheder må i Danmark erhvervsmæssigt medvirke ved tegning af 

direkte forsikring af personer med bopæl i Danmark, af danske skibe eller af ejendom i 

Danmark. 

DE: Kontrakter om obligatorisk flyforsikring må kun indgås af et datterselskab, der er etableret i 

EU, eller af en filial, der er etableret i Tyskland. Hvis et udenlandsk forsikringsselskab har 

etableret en filial i Tyskland, må det kun tegne forsikringskontrakter i Tyskland vedrørende 

international transport gennem den filial, der er etableret i Tyskland. 

FR: Forsikringskontrakter om risici i forbindelse med landtransport må kun indgås af 

forsikringsvirksomheder, der er etableret i EU. 

PL: Ubundet, undtagen for genforsikring, retrocession og forsikring af varer i international 

handel. 

PT: Kontrakter om forsikring af luft- og søtransport af gods samt fly-, skrog- og 

ansvarsforsikring må kun tegnes af virksomheder, der er etableret i EU. Kun personer eller 

virksomheder etableret i EU kan optræde som mæglere for en sådan forsikringsvirksomhed i 

Portugal. 

RO: Genforsikring på det internationale marked er kun tilladt, hvis den genforsikrede risiko ikke 

kan placeres på hjemmemarkedet. 
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 For leveringsmåde 1 

AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Ubundet 

for direkte forsikringsmægling, undtagen forsikring af risici i forbindelse med: 

a) Søtransport og kommerciel luftfart samt opsendelse og fragt i rummet (inklusive 

satellitter) med en sådan forsikring, at den dækker et af eller alle følgende: de 

transporterede varer, transportmidlet, der transporterer varerne, og alt ansvar, der er 

forbundet dermed, og 

b) varer i international transit. 

BG: Ubundet for direkte forsikring, undtagen for tjenesteydelser, der leveres af udenlandske 

leverandører til udenlandske personer på Bulgariens territorium. Kontrakter om 

transportforsikring af gods, køretøjsforsikring og ansvarsforsikring for risici beliggende i 

Bulgarien må ikke indgås direkte af udenlandske forsikringsselskaber. Et udenlandsk 

forsikringsselskab må kun tegne forsikringskontrakter gennem en filial i EU. Ubundet for 

indskudsforsikring og lignende godtgørelsesordninger samt obligatoriske forsikringsordninger. 

CY, LV, MT: Ubundet for direkte forsikring, undtagen forsikring af risici i forbindelse med: 

a) Søtransport og kommerciel luftfart samt opsendelse og fragt i rummet (inklusive 

satellitter) med en sådan forsikring, at den dækker et af eller alle følgende: de 

transporterede varer, transportmidlet, der transporterer varerne, og alt ansvar, der er 

forbundet dermed, og 

b) varer i international transit. 
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 LT: Ubundet for direkte forsikring, undtagen forsikring af risici i forbindelse med: 

a) Søtransport og kommerciel luftfart samt opsendelse og fragt i rummet (inklusive 

satellitter) med en sådan forsikring, at den dækker et af eller alle følgende: de 

transporterede varer, transportmidlet, der transporterer varerne, og alt ansvar, der er 

forbundet dermed, og  

b) varer i international transit, undtagen i forbindelse med landtransport, hvor risikoen er 

placeret i Litauen. 

LV, LT, PL, BG: Ubundet for forsikringsmægling. 

FI: Kun forsikringsvirksomheder med hovedsæde i EU eller filial i Finland må tilbyde direkte 

forsikring (herunder coassurance). Forsikringsmæglervirksomhed er betinget af et fast 

forretningssted i EU. 

HU: Levering af direkte forsikring på Ungarns område af forsikringsselskaber, der ikke er 

etableret i EU, er kun tilladt gennem en filial, der er registreret i Ungarn. 

IT: Ubundet for aktuarerhvervet. Kontrakter om transportforsikring af gods, køretøjsforsikring 

og ansvarsforsikring for risici beliggende i Italien må kun indgås af forsikringsvirksomheder 

etableret i EU. Dette forbehold gælder ikke for international transport, der omfatter import til 

Italien. 

SE: Levering af direkte forsikring er kun tilladt gennem en leverandør af 

forsikringstjenesteydelser, der har særlig tilladelse i Sverige, og forudsat at den udenlandske 

leverandør af tjenesteydelser og det svenske forsikringsselskab tilhører samme 

virksomhedskoncern eller har indgået en samarbejdsaftale. 
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 ES: For aktuarvirksomhed: bopælskrav og krav om tre års relevant erhvervserfaring. 

 

For leveringsmåde 2 

AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, 

SI, UK: Ubundet for mægling. 

BG: For direkte forsikring: Bulgarske fysiske og juridiske personer samt udenlandske personer, 

der udøver forretningsvirksomhed på Bulgariens territorium, må vedrørende deres virksomhed i 

Bulgarien kun tegne forsikringskontrakter med leverandører, som har tilladelse til at udøve 

forsikringsvirksomhed i Bulgarien. Forsikringsgodtgørelse som følge af disse kontrakter 

udbetales i Bulgarien. Ubundet for indskudsforsikring og lignende godtgørelsesordninger samt 

obligatoriske forsikringsordninger. 

HR: Ubundet for direkte forsikring og hermed tilknyttet direkte forsikringsmægling, undtagen: 

a) livsforsikring: for levering af livsforsikring til udlændinge, der er bosiddende i Kroatien 

b) skadesforsikring: 

i) for levering af anden skadesforsikring til udlændinge, der er bosiddende i Kroatien, 

dog ikke ansvarsforsikring til biler 



 

 

XXX 48 

Sektor eller subsektor Beskrivelse af forbehold 

 ii) – personlig forsikring eller ejendomsforsikring, som ikke er tilgængelig i 

Kroatien 

– virksomheder, der tegner forsikring i udlandet i forbindelse med 

investeringsarbejder i udlandet, herunder for udstyr til dette arbejde 

– for forsikring for tilbagebetaling af udenlandske lån (collateral insurance) 

– personlig forsikring og ejendomsforsikring af helejede virksomheder og joint 

ventures, som udøver en økonomisk aktivitet i udlandet, såfremt det er i 

overensstemmelse med lovgivningen i dette land eller det kræves i forbindelse 

med dets registrering 

– skibe under bygning og eftersyn, hvis dette er bestemt ved den kontrakt, der er 

indgået med den udenlandske kunde (køber) 

c) søfart, luftfart, transport. 

IT: Kontrakter om transportforsikring af gods, køretøjsforsikring og ansvarsforsikring for risici 

beliggende i Italien må kun indgås af forsikringsvirksomheder etableret i EU. Dette forbehold 

gælder ikke for international transport, der omfatter import til Italien. 
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B. Bankvirksomhed og andre finansielle 

tjenesteydelser (undtagen forsikring) 

Alle nedenstående subsektorer 

For leveringsmåde 1 

AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SK, SE, UK: Ubundet, 

undtagen for levering af finansielle oplysninger og finansiel databehandling og rådgivning samt 

dermed beslægtede tjenesteydelser, undtagen mægling. 

BE: Levering af investeringsrådgivning kræver etablering i Belgien. 

BG: Eventuelle begrænsninger og betingelser vedrørende brug af telekommunikationsnet. 

CY: Ubundet, undtagen for handel med værdipapirer, levering af finansielle oplysninger samt 

finansiel databehandling og rådgivning samt dermed beslægtede tjenesteydelser, undtagen 

mægling. 

EE: For modtagelse af indlån: krav om tilladelse fra Estlands finansielle tilsynsmyndighed og 

om registrering i henhold til estisk lov som aktieselskab, datterselskab eller filial. 

EE: Etablering af et specialiseret administrationsselskab er påkrævet til varetagelse af 

administrationen af investeringsfonde, og kun virksomheder med vedtægtsmæssigt hjemsted i 

EU kan optræde som depositarer for investeringsfondes aktiver. 

HR: Ubundet, undtagen for långivning, finansiel leasing, betalings- og 

pengeoverførselstjenester, garantier og engagementer, lånformidling på pengemarkedet, levering 

og fremsendelse af finansielle oplysninger og rådgivning samt dermed beslægtede 

tjenesteydelser, undtagen mægling. 
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 LT: Etablering af et specialiseret administrationsselskab er påkrævet til varetagelse af 

administrationen af investeringsfonde og investeringsselskaber, og kun virksomheder med 

vedtægtsmæssigt hjemsted i EU kan optræde som depositarer for investeringsfondes aktiver. 

IE: Levering af investeringsservice eller investeringsrådgivning kræver enten a) tilladelse i 

Irland, hvilket normalt forudsætter, at enheden er registreret eller er et partnerskab eller en 

eneforhandler med hovedsæde/vedtægtsmæssigt hjemsted i Irland (i visse tilfælde er det ikke 

nødvendigt med en tilladelse, f.eks. når en tjenesteyder fra Singapore ikke har nogen 

handelsmæssig tilstedeværelse i Irland, og tjenesteydelsen ikke leveres til privatpersoner), eller 

b) tilladelse i en anden EU-medlemsstat i henhold til EU's direktiv om investeringsservice. 

IT: Ubundet for "promotori di servizi finanziari" (sælgere af finansielle tjenesteydelser). 

LV: Ubundet, undtagen for deltagelse i emission af alle former for værdipapirer, levering af 

finansielle oplysninger og finansiel databehandling og rådgivning samt dermed beslægtede 

tjenesteydelser, undtagen mægling. 

LT: Pensionsfondsadministration kræver handelsmæssig tilstedeværelse. 

MT: Ubundet, undtagen for modtagelse af indlån, långivning af alle typer, levering af finansielle 

oplysninger og finansiel databehandling og rådgivning samt dermed beslægtede tjenesteydelser, 

undtagen mægling. 
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 PL: For tilvejebringelse og overførsel af finansielle oplysninger og finansiel databehandling og 

dermed beslægtet programmel er der krav om anvendelse af det offentlige 

telekommunikationsnet eller en anden autoriseret operatørs net. 

RO: Ubundet for finansiel leasing, handel med pengemarkedspapirer, handel med fremmed 

valuta, handel med derivater, valutakurs- og renteinstrumenter, værdipapirer og andre 

omsætningspapirer og finansielle aktiver, deltagelse i udstedelse af alle former for værdipapirer, 

forvaltning af aktiver og afregnings- og clearingvirksomhed for finansielle aktiver. Betalings- og 

pengeoverførselsvirksomhed kun tilladt gennem en bank, der er etableret i Rumænien. 

SI: 

a) Deltagelse i emission af statsobligationer og pensionsfondsadministration: Ubundet. 

b) Alle andre subsektorer, undtagen deltagelse i emission af statsobligationer, 

pensionsfondsadministration, levering og overførsel af finansielle oplysninger og 

rådgivning samt andre finansielle tjenesteydelser: Ubundet, undtagen med hensyn til 

indenlandske juridiske enheders og eneejeres accept af kreditter (alle former for lån) og af 

garantier og forpligtelser fra udenlandske kreditinstitutioner. Udenlandske personer kan 

kun tilbyde udenlandske værdipapirer gennem indenlandske banker og 

børsmæglervirksomheder. Medlemmer af den slovenske fondsbørs skal være registreret i 

Slovenien eller være filialer af udenlandske investeringsselskaber eller banker. 
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 For leveringsmåde 2 

BG: Eventuelle begrænsninger og betingelser vedrørende brug af telekommunikationsnet. 

PL: For tilvejebringelse og overførsel af finansielle oplysninger og finansiel databehandling og 

dermed beslægtet programmel er der krav om anvendelse af det offentlige 

telekommunikationsnet eller en anden autoriseret operatørs net. 

8. SUNDHEDSVÆSEN OG SOCIALE 

TJENESTEYDELSER (kun privat 

finansierede tjenesteydelser) 

 

A. Hospitalsvirksomhed (CPC 9311) 

C. Behandlingshjem, der ikke udøver 

hospitalsvirksomhed (CPC 93193) 

For leveringsmåde 1 

AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LV, LT, MT, LU, NL, PL, PT, 

RO, SI, SE, SK, UK: Ubundet. 

 

For leveringsmåde 2 

Ingen. 

D. Sociale tjenesteydelser 

(CPC 933) 

For leveringsmåde 1 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LU, MT, PL, PT, RO, SE, 

SI, SK, UK: Ubundet. 

 

For leveringsmåde 2 

BE: Ubundet, undtagen for hvilehjem, plejehjem og ældrehjem. 
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9. TURISME OG REJSERELATEREDE 

TJENESTEYDELSER 

 

A. Hoteller, restauranter og catering (CPC 641, 

CPC 642 og CPC 643) 

undtagen catering inden for 

lufttransportsektoren 

For leveringsmåde 1 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, 

SE, UK: Ubundet, undtagen for catering. 

HR: Ubundet. 

 

For leveringsmåde 2 

Ingen. 

B. Rejsebureau- og rejsearrangørvirksomhed 

(inklusive turledere) (CPC 7471) 

For leveringsmåde 1 

BG, HU: Ubundet. 

 

For leveringsmåde 2 

Ingen. 

C. Turistguidevirksomhed (CPC 7472) For leveringsmåde 1 

BG, CY, CZ, HU, IT, LT, MT, PL, SK, SI: Ubundet. 

 

For leveringsmåde 2 

Ingen. 
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10. FRITIDS- OG SPORTSAKTIVITETER 

SAMT KULTURELLE AKTIVITETER 

(undtagen audiovisuelle tjenesteydelser) 

 

A. Forlystelsesvirksomhed (herunder teater, 

levende musik, cirkus og 

diskoteksvirksomhed) (CPC 9619) 

For leveringsmåde 1 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, 

RO, SK, SI, UK: Ubundet. 

 

For leveringsmåde 2 

CY, CZ, FI, HR, MT, PL, RO, SK, SI: Ubundet. 

BG: Ubundet, undtagen for underholdning præsteret af teaterinstruktører, sanggrupper, bands og 

orkestre (CPC 96191); virksomhed udøvet af forfattere, komponister, billedhuggere, entertainere 

og andre selvstændigt udøvende kunstnere (CPC 96192); og tjenesteydelser i tilknytning til 

teatervirksomhed (CPC 96193). 

EE: Ubundet for anden forlystelsesvirksomhed (CPC 96199), undtagen for biografer og teatre. 

LT, LV: Ubundet, undtagen for drift af biografer og teatre (del af CPC 96199). 

B. Nyheds- og pressebureauer (CPC 962) For leveringsmåde 1 

BG, CY, CZ, EE, HU, LT, MT, RO, PL, SI, SK: Ubundet. 

 

For leveringsmåde 2 

BG, CY, CZ, HU, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Ubundet. 
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C. Biblioteker, arkiver, museer og anden kulturel 

virksomhed (CPC 963) 

For leveringsmåde 1 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, 

RO, SK, SI, SE, UK: Ubundet. 

 

For leveringsmåde 2 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, 

SK, SI, SE, UK: Ubundet. 

D. Tjenesteydelser i forbindelse med sport (CPC 

9641) 

For leveringsmåde 1 og 2 

AT: Ubundet for skiskoler og bjergførervirksomhed. 

BG, CZ, HR, LV, MT, PL, RO, SK: Ubundet. 

 

For leveringsmåde 1 

CY, EE: Ubundet. 

E. Tjenesteydelser i forbindelse med rekreative 

parker og strande (CPC 96491) 

For leveringsmåde 1 og 2 

Ingen. 
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11. TRANSPORTTJENESTER  

A. Søtransport 

a) International passagertransport (CPC 7211, 

undtagen national cabotagesejlads
1
). 

b) International godstransport (CPC 7212, 

undtagen national cabotagesejlads
2
). 

For leveringsmåde 1 og 2 

Ingen. 

                                                 
1
 Uden at det berører de aktiviteter, der kan betragtes som cabotagesejlads under den relevante nationale lovgivning, omfatter denne liste ikke 

nationale cabotagetjenesteydelser, som i princippet dækker transport af passagerer eller varer mellem en havn eller et sted i en EU-medlemsstat 

og en anden havn eller et andet sted i den samme medlemsstat, herunder på dens kontinentalsokkel, jf. De Forenede Nationers havretskonvention, 

og trafik, der starter og slutter i samme havn eller på samme sted i en EU-medlemsstat. 
2
 Uden at det berører de aktiviteter, der kan betragtes som cabotagesejlads under den relevante nationale lovgivning, omfatter denne liste ikke 

nationale cabotagetjenesteydelser, som i princippet dækker transport af passagerer eller varer mellem en havn eller et sted i en EU-medlemsstat 

og en anden havn eller et andet sted i den samme medlemsstat, herunder på dens kontinentalsokkel, jf. De Forenede Nationers havretskonvention, 

og trafik, der starter og slutter i samme havn eller på samme sted i en EU-medlemsstat. 
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B. Transport ad indre vandveje 

a) Passagertransport (CPC 7221, undtagen 

national cabotagesejlads
1
) 

b) Godstransport (CPC 7222, undtagen national 

cabotagesejlads
2
) 

For leveringsmåde 1 og 2 

EU: Foranstaltninger baseret på eksisterende eller fremtidige aftaler om adgang til indre 

vandveje (inkl. aftaler om skibsfart på ruten Rhinen-Main-Donau), hvor nogle af 

trafikrettighederne er forbeholdt operatører, der er etableret i de berørte lande, og som opfylder 

nationalitetskriterierne for ejerskab. Underlagt foranstaltninger om gennemførelse af 

Mannheimkonventionen om skibsfart på Rhinen. 

AT: Nationalitetskrav for fysiske personers etablering af rederi. Hvis der er tale om etablering 

som en juridisk person, gælder nationalitetskravet flertallet af de administrerende direktører, 

direktionen og bestyrelsen. Krav om registrering eller permanent etablering i Østrig. Desuden 

skal hovedparten af aktieandelene være i EU-borgeres besiddelse. 

BG, CY, CZ, EE, FI, HR, HU, LT, MT, RO, SE, SI, SK: Ubundet. 

                                                 
1
 Uden at det berører de aktiviteter, der kan betragtes som cabotagesejlads under den relevante nationale lovgivning, omfatter denne liste ikke 

nationale cabotagetjenesteydelser, som i princippet dækker transport af passagerer eller varer mellem en havn eller et sted i en EU-medlemsstat 

og en anden havn eller et andet sted i den samme medlemsstat, herunder på dens kontinentalsokkel, jf. De Forenede Nationers havretskonvention, 

og trafik, der starter og slutter i samme havn eller på samme sted i en EU-medlemsstat. 
2
 Uden at det berører de aktiviteter, der kan betragtes som cabotagesejlads under den relevante nationale lovgivning, omfatter denne liste ikke 

nationale cabotagetjenesteydelser, som i princippet dækker transport af passagerer eller varer mellem en havn eller et sted i en EU-medlemsstat 

og en anden havn eller et andet sted i den samme medlemsstat, herunder på dens kontinentalsokkel, jf. De Forenede Nationers havretskonvention, 

og trafik, der starter og slutter i samme havn eller på samme sted i en EU-medlemsstat. 
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C. Jernbanetransport 

a) Passagertransport (CPC 7111) 

b) Godstransport (CPC 7112) 

For leveringsmåde 1 

EU: Ubundet. 

 

For leveringsmåde 2 

Ingen. 

D. Vejtransport 

a) Passagertransport (CPC 7121 og CPC 7122) 

b) Godstransport (CPC 7123, undtagen transport 

af post for egen regning
1
) 

For leveringsmåde 1 

EU: Ubundet. 

 

For leveringsmåde 2 

Ingen. 

E. Rørledningstransport af andet end 

brændstoffer
2
 (CPC 7139) 

For leveringsmåde 1 

EU: Ubundet. 

 

For leveringsmåde 2 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, 

SI, SE, UK: Ubundet. 

                                                 
1
 Del af CPC 71235, der er omfattet af "Kommunikationsvirksomhed" under 2.A (post- og kurervirksomhed). 

2
 Rørledningstransport af brændstoffer hører under 14.B (energivirksomhed). 
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Sektor eller subsektor Beskrivelse af forbehold 

12. TJENESTEYDELSER I TILKNYTNING 

TIL TRANSPORTVIRKSOMHED
1
 

 

A. Tjenesteydelser i tilknytning til søtransport 

a) Lager- og pakhusvirksomhed (del af CPC 

742) 

b) Tjenesteydelser inden for toldbehandling
2
 

c) Tjenesteydelser vedrørende 

containerterminaler og oplagring
3
 

For leveringsmåde 1 

EU: Ubundet
4 
for slæbe- og bugservirksomhed. 

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Ubundet for udlejning af skibe med 

besætning. SE: Ingen, undtagen for at skubbe/slæbe og udlejning af skibe med besætning, hvor 

SE har begrænsninger for cabotage og flag. 

                                                 
1
 Omfatter ikke reparation og vedligeholdelse af transportudstyr, der hører under 1.F.l) 1 til 1.F.l) 4 (forretningsservice). 

2
 Ved "tjenesteydelser inden for toldbehandling" forstås aktiviteter, der består i på en anden parts vegne at gennemføre toldformaliteter vedrørende 

import, eksport eller transport af gods, uanset om disse tjenesteydelser er en hovedaktivitet for tjenesteyderen eller et almindeligt supplement til 

vedkommendes hovedaktivitet. 
3
 Ved "tjenesteydelser vedrørende containerterminal og oplagring" forstås aktiviteter, der består i at oplagre containere såvel i havne som inde i 

landet med henblik på at fylde/tømme dem, reparere dem og gøre dem klar til afskibning. 
4
 Ubundet på grund af teknisk uigennemførlighed. 
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Sektor eller subsektor Beskrivelse af forbehold 

d) Skibsagenturvirksomhed
1
 

e) Maritim speditørvirksomhed
2
 

f) Udlejning af skibe med besætning (CPC 

7213) 

g) Slæbe- og bugservirksomhed (CPC 7214) 

h) Hjælpetjenesteydelser inden for søtransport 

(del af CPC 745) 

i) Andre hjælpetjenesteydelser (del af CPC 749) 

HR: Ubundet, undtagen for godstransportagenturvirksomhed. 

 

For leveringsmåde 2 

Ingen. 

                                                 
1
 Ved "skibsagenturvirksomhed" forstås aktiviteter, der består i som agent inden for et givet geografisk område at repræsentere et eller flere 

rederiers forretningsinteresser inden for følgende områder: 

markedsføring og salg af søtransport og hertil knyttede tjenesteydelser, lige fra udarbejdelse af tilbud til fakturering, og udstedelse af 

konnossementer på vegne af virksomhederne, erhvervelse og videresalg af de fornødne tilknyttede tjenesteydelser, udarbejdelse af 

dokumentation samt tilvejebringelse af forretningsoplysninger, 

handelen på virksomhedernes vegne, organisering af skibsanløb eller overtagelse af gods, når det er påkrævet. 
2
 Ved "maritim speditørvirksomhed" forstås aktiviteter, der består i at tilrettelægge og kontrollere forsendelsesoperationer på rederiernes vegne ved 

at erhverve transportydelser og tilknyttede tjenesteydelser, udarbejde dokumentation og tilvejebringe forretningsoplysninger. 
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B. Tjenesteydelser i tilknytning til transport ad 

indre vandveje 

a) Godshåndtering (del af CPC 741) 

b) Lager- og pakhusvirksomhed (del af CPC 

742) 

c) Godstransportagenturvirksomhed (del af CPC 

748) 

d) Udlejning af skibe med besætning (CPC 

7223) 

e) Slæbe- og bugservirksomhed (CPC 7224) 

f) Hjælpetjenesteydelser inden for transport ad 

indre vandveje (del af CPC 745) 

g) Andre hjælpetjenesteydelser (del af CPC 749) 

For leveringsmåde 1 og 2 

EU: Foranstaltninger baseret på eksisterende eller fremtidige aftaler om adgang til indre 

vandveje (inkl. aftaler om skibsfart på ruten Rhinen-Main-Donau), hvor nogle af 

trafikrettighederne er forbeholdt operatører, der er etableret i de berørte lande, og som opfylder 

nationalitetskriterierne for ejerskab. Underlagt foranstaltninger om gennemførelse af 

Mannheimkonventionen om skibsfart på Rhinen. 

EU: Ubundet for slæbe- og bugservirksomhed. 

HR: Ubundet. 

 

For leveringsmåde 1 

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HU, LV, LT, MT, RO, SK, SI: Ubundet for udlejning af skibe 

med besætning. SE: Ingen, undtagen for at skubbe/slæbe og udlejning af skibe med besætning, 

hvor SE har begrænsninger for cabotage og flag. 
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Sektor eller subsektor Beskrivelse af forbehold 

C. Tjenesteydelser i tilknytning til 

jernbanetransport 

a) Godshåndtering (del af CPC 741) 

b) Lager- og pakhusvirksomhed (del af CPC 

742) 

c) Godstransportagenturvirksomhed (del af CPC 

748) 

d) Slæbe- og bugservirksomhed (CPC 7113) 

e) Hjælpetjenester inden for jernbanetransport 

(CPC 743) 

f) Andre hjælpetjenesteydelser (del af CPC 749) 

For leveringsmåde 1 

EU: Ubundet for slæbe- og bugservirksomhed. 

HR: Ubundet, undtagen for godstransportagenturvirksomhed. 

 

For leveringsmåde 2 

Ingen. 
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Sektor eller subsektor Beskrivelse af forbehold 

D. Tjenesteydelser i tilknytning til vejtransport 

a) Godshåndtering (del af CPC 741) 

b) Lager- og pakhusvirksomhed (del af CPC 

742) 

c) Godstransportagenturvirksomhed (del af CPC 

748) 

d) Udlejning af erhvervsmotorkøretøjer med 

fører (CPC 7124) 

e) Hjælpetjenester inden for vejtransport (CPC 

744) 

f) Andre hjælpetjenesteydelser (del af CPC 749) 

For leveringsmåde 1 

AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: Ubundet for udlejning af 

erhvervsmotorkøretøjer med fører. 

HR: Ubundet, undtagen for godstransportagenturvirksomhed og hjælpetjenester i tilknytning til 

vejtransport, der kræver en tilladelse.  

 

For leveringsmåde 2 

Ingen. 



 

 

XXX 64 
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F. Tjenesteydelser i tilknytning til 

rørledningstransport af andre produkter end 

brændstoffer
1
 

a) Lager- og pakhusvirksomhed for andre varer 

end brændstoffer, der transporteres ad 

rørledning (del af CPC 742) 

For leveringsmåde 1 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, 

SI, SE, UK: Ubundet. 

 

For leveringsmåde 2 

Ingen. 

13. ANDRE TRANSPORTTJENESTER  

Levering af kombinerede transporttjenesteydelser Alle medlemsstater, undtagen AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, 

SK: Ingen, uden at det berører begrænsningerne som anført i denne liste over forpligtelser for en 

given transportform. 

AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Ubundet. 

                                                 
1
 Tjenesteydelser i tilknytning til rørledningstransport af brændstoffer hører under 14.C (energivirksomhed). 
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14. ENERGIVIRKSOMHED  

A. Tjenesteydelser i forbindelse med 

råstofudvinding (CPC 883)
1
 

For leveringsmåde 1 og 2 

Ingen. 

B. Rørledningstransport af brændstoffer (CPC 

7131) 

For leveringsmåde 1 

EU: Ubundet. 

 

For leveringsmåde 2 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, 

SI, SE, UK: Ubundet. 

                                                 
1
 Omfatter følgende tjenesteydelser på honorar- eller kontraktbasis: rådgivning og konsulentbistand vedrørende minearbejde, forberedelser til 

etablering af boreplads på land, opstilling af boreudstyr på land, borearbejde, tjenesteydelser i tilknytning til borekroner, foringsrør- og rør, 

boremudderlevering og boremudderdesign, kontrol af faste stoffer i boremudderet, fiskeoperationer og andre specielle operationer nede i 

borehullet, geologisk assistance og overvågning af borearbejdet på borepladsen, kernetagning, prøveproduktion, operationer udført med 

stålwireudstyr i borehullet, levering og håndtering af endelig brøndvæske (saltopløsning), levering og installation af udstyr til færdiggørelse af 

boringen, cementering (pumpning af cement mellem forerør og formation), stimulering (frakturering, syring og højtrykspumpning), 

brøndoverhaling og brøndreparation, endelig brøndplombering og lukning. 

Omfatter ikke direkte adgang til eller udnyttelse af naturressourcer. 

Omfatter ikke forberedelser til etablering af boreplads med henblik på boring efter andre ressourcer end olie og gas (CPC 5115), der hører under 

afsnit 3 (Bygge- og anlægsarbejde og hertil knyttet ingeniørvirksomhed). 
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C. Lager- og pakhusvirksomhed for 

brændstoffer, der transporteres ad rørledning 

(del af CPC 742) 

For leveringsmåde 1 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, 

SI, SE, UK: Ubundet. 

 

For leveringsmåde 2 

Ingen. 

D. Engroshandel med faste, flydende og 

luftformige brændstoffer og tilknyttede 

produkter (CPC 62271) 

og engroshandel med elektricitet, damp og 

varmt vand 

For leveringsmåde 1 

EU: Ubundet for engroshandel med elektricitet, damp og varmt vand. 

 

For leveringsmåde 2 

Ingen. 

E. Detailhandel med motorbrændstof (CPC 613) For leveringsmåde 1 

EU: Ubundet. 

 

For leveringsmåde 2 

Ingen. 
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Sektor eller subsektor Beskrivelse af forbehold 

F. Detailhandel med brændselsolier, flaskegas, 

kul og træ (CPC 63297) 

og detailhandel med elektricitet, gas (ikke 

flaskegas), damp og varmt vand 

For leveringsmåde 1 

EU: Ubundet for detailhandel med elektricitet, gas (ikke flaskegas), damp og varmt vand. 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: Ubundet for 

detailhandel med brændselsolier, flaskegas, kul og træ, undtagen for postordre (ingen for 

postordre). 

 

For leveringsmåde 2 

Ingen. 

G. Tjenesteydelser i tilknytning til 

energidistribution (CPC 887) 

For leveringsmåde 1 

EU: Ubundet, undtagen for konsulentvirksomhed (ingen for konsulentvirksomhed). 

 

For leveringsmåde 2 

Ingen. 

15. ANDRE TJENESTEYDELSER, i.a.n.  

a) Vaske-, rensnings- og farvningsvirksomhed 

(CPC 9701) 

For leveringsmåde 1 

EU: Ubundet. 

 

For leveringsmåde 2 

Ingen. 
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b) Frisørvirksomhed (CPC 97021) For leveringsmåde 1 

EU: Ubundet. 

 

For leveringsmåde 2 

Ingen. 

c) Kosmetisk behandling, manicure og pedicure 

(CPC 97022) 

For leveringsmåde 1 

EU: Ubundet. 

 

For leveringsmåde 2 

Ingen. 

d) Anden skønhedspleje, i.a.n. (CPC 97029) For leveringsmåde 1 

EU: Ubundet. 

 

For leveringsmåde 2 

Ingen. 
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e) Spavirksomhed og ikke-terapeutisk massage, i 

det omfang formålet er fysisk afslapning og 

velvære og ikke medicinsk behandling eller 

genoptræning
1
 (CPC ver. 1.0 97230) 

For leveringsmåde 1 

EU: Ubundet. 

 

For leveringsmåde 2 

Ingen. 

f) Telekommunikationstilslutning (CPC 7543) For leveringsmåde 1 og 2 

Ingen. 

                                                 
1
 Terapeutisk massage og badekurvirksomhed hører under 1.A.h) (lægevirksomhed og tandlægevirksomhed) og 1.A.j) 2. (virksomhed udøvet af 

sygeplejersker, fysioterapeuter og paramedicinsk personale og sundhedsvæsen) (8.A og 8.C). 
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Tillæg 8-A-2 

 

 

UNIONEN 

 

LISTE OVER SPECIFIKKE FORPLIGTELSER I HENHOLD TIL ARTIKEL 8.12  

(LISTE OVER SPECIFIKKE FORPLIGTELSER) 

 

(ETABLERING) 

 

1. Nedenstående liste over forpligtelser angiver de økonomiske aktiviteter, som liberaliseres i 

henhold til artikel 8.12 (Liste over specifikke forpligtelser), og de begrænsninger vedrørende 

markedsadgang og national behandling, der i form af forbehold gælder for virksomheder og 

erhvervsdrivende fra Singapore inden for disse aktiviteter. Listen består af følgende 

elementer: 

 

a) første kolonne med en angivelse af den sektor eller subsektor, inden for hvilken 

Unionen forpligter sig, og det liberaliserede område, der er omfattet af forbeholdene, og 

 

b) anden kolonne med en beskrivelse af de gældende forbehold. 

 

Der er ingen forpligtelser for etablering i de sektorer eller subsektorer, som er omfattet af 

aftalen, men ikke er angivet i listen nedenfor. 
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2. Ved angivelsen af de forskellige sektorer og subsektorer forstås der 

 

a) ved "ISIC rev 3.1" den internationale standardklassifikation af al erhvervsmæssig 

virksomhed (International Standard Industrial Classification of all Economic Activities) 

som fastsat i de statistiske publikationer fra De Forenede Nationers statistiske kontor 

(Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers, Series M, N° 4, ISIC REV 

3.1, 2002), 

 

b) ved "CPC" den centrale produktnomenklatur (Central Products Classification) som 

anført i fodnote 23 til artikel 8.21 (Computertjenester), og 

 

c) ved "CPC ver. 1.0" den centrale produktnomenklatur (Central Products Classification) 

som fastsat i de statistiske publikationer fra De Forenede Nationers statistiske kontor 

(Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers, Series M, N° 77, CPC ver 

1.0, 1998). 

 

3. Nedenstående liste omfatter ikke foranstaltninger vedrørende kvalifikationskrav og -

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

markedsadgangen eller den nationale behandling i den i artikel 8.10 (Markedsadgang) og 

artikel 8.11 (National behandling) anvendte betydning. Disse foranstaltninger (f.eks. kravet 

om licens, kravet om levering af forsyningspligtydelser, kravet om at opnå godkendelse af 

kvalifikationer inden for regulerede sektorer, kravet om at bestå specifikke eksamener, 

herunder sprogeksamener, ikke-diskriminerende krav om, at visse aktiviteter ikke må udøves i 

miljøbeskyttede områder eller i områder af særlig historisk eller kunstnerisk interesse) finder 

under alle omstændigheder anvendelse på virksomheder og erhvervsdrivende fra Singapore, 

selv om de ikke er opført på listen. 

 

4. Nedenstående liste omfatter ikke foranstaltninger vedrørende subsidier, der ydes af en part, jf. 

aftalens artikel 8.1 (Formål og anvendelsesområde), stk. 2, litra a). 
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5. Det er uanset artikel 8.10 (Markedsadgang) ikke nødvendigt at specificere ikke-

diskriminerende krav vedrørende virksomheders retlige form i nedenstående liste over 

forpligtelser vedrørende etablering, for at sådanne kan opretholdes eller indføres af EU. 

 

6. De rettigheder og forpligtelser, der gælder i henhold til nedenstående liste, har ingen 

selveffektuerende effekt, og de giver således hverken fysiske eller juridiske personer nogen 

direkte rettigheder. 

 

7. Udtrykket "investor" i denne liste over forpligtelser forstås som "erhvervsdrivende" som 

defineret i artikel 8.8 (Definitioner), litra c). 

 

8. Hvis Unionen opretholder et forbehold, som kræver, at en tjenesteyder skal have 

statsborgerskab, nationalitet, fast bopæl eller opholdssted på dens territorium som en 

betingelse for levering af en tjenesteydelse på dens territorium, skal et forbehold, der er opført 

i listen over forpligtelser i tillæg 8-A-3 i henhold til artikel 8.13 (Anvendelsesområde og 

definitioner), for så vidt angår midlertidig bevægelsesfrihed for fysiske personer, fungere som 

et forbehold med hensyn til forpligtelser vedrørende etablering som fastsat i dette tillæg i 

overensstemmelse med artikel 8.12 (Liste over specifikke forpligtelser), i det omfang det er 

relevant. 

 

9. Følgende forkortelser er benyttet i nedenstående liste: 

 

AT Østrig 

BE Belgien 

BG Bulgarien 

CY Cypern 

CZ Tjekkiet 
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DE Tyskland 

DK Danmark 

EU Den Europæiske Union og alle dens medlemsstater 

ES Spanien 

EE Estland 

FI Finland 

FR Frankrig 

EL Grækenland 

HR Kroatien 

HU Ungarn 

IE Irland 

IT Italien 

LV Letland 

LT Litauen 

LU Luxembourg 

MT Malta 

NL Nederlandene 

PL Polen 

PT Portugal 

RO Rumænien 

SK Slovakiet 

SI Slovenien 

SE Sverige 

UK Det Forenede Kongerige 
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ALLE SEKTORER Fast ejendom 

Alle medlemsstater undtagen AT, BG, CY, CZ, DK, EE, EL, FI, HR, HU, IE, IT, LV, LT, MT, 

PL, RO, SI, SK: Ingen. 

AT: Udenlandske fysiske og juridiske personers erhvervelse, køb samt leje eller leasing af fast 

ejendom kræver tilladelse fra de kompetente regionale myndigheder (delstater), som ser på, om 

det berører vigtige økonomiske, sociale eller kulturelle interesser. 

BG: Udenlandske fysiske og juridiske personer (herunder filialer) kan ikke erhverve 

ejendomsret til jord. Bulgarske juridiske personer med udenlandsk deltagelse kan ikke erhverve 

ejendomsret til landbrugsjord. 

Udenlandske juridiske personer og udenlandske statsborgere med fast bopæl i udlandet kan 

erhverve ejendomsret til bygninger og begrænsede ejendomsrettigheder
1
 til fast ejendom efter 

tilladelse fra finansministeriet. Dette krav gælder ikke personer, som har foretaget investeringer 

i Bulgarien. 

Udenlandske statsborgere med fast bopæl i udlandet, udenlandske juridiske personer og 

virksomheder, i hvilke den udenlandske aktieandel sikrer et flertal ved vedtagelse af 

beslutninger eller blokering af beslutninger, kan erhverve ejendomsret til fast ejendom i 

specifikke geografiske regioner, som udpeges af ministerrådet, under forbehold af tilladelse. 

                                                 
1
 I bulgarsk ejendomslovgivning anerkendes følgende begrænsede ejendomsrettigheder: brugsret, bygningsret, ret til at opføre overbygninger og 

servitutter. 
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 CY: Ubundet. 

CZ: Landbrugsjord og skovarealer kan erhverves af udenlandske fysiske og juridiske personer 

med fast bopæl i Tjekkiet. Der gælder særlige regler for landbrugsjord og skovarealer, som er 

statens ejendom. 

DK: Begrænsninger for fysiske og juridiske enheders køb af fast ejendom, når disse ikke har fast 

bopæl i landet. Begrænsninger for udenlandske fysiske og juridiske enheders køb af 

landbrugsejendom. 

EE: Ubundet for erhvervelse af landbrugsjord og skove
1
. 

EL: Ifølge lov nr. 1892/90 kræves der tilladelse fra forsvarsministeriet til borgere, der ønsker at 

erhverve jord i grænseområder. Ifølge administrativ praksis er det let at få tilladelse til direkte 

investeringer. 

FI: (Ålandsøerne): Restriktioner med hensyn til retten for fysiske personer, som ikke har 

regionalt borgerskab på Åland, og for juridiske personer til at erhverve og besidde fast ejendom 

på Ålandsøerne uden tilladelse fra de kompetente myndigheder på øerne. Restriktioner med 

hensyn til etableringsretten og retten til at levere tjenesteydelser for fysiske personer, som ikke 

har regionalt borgerskab på Åland, eller for juridiske personer, som ikke har tilladelse fra de 

kompetente myndigheder på Ålandsøerne. 

                                                 
1
 Disse begrænsninger er med hensyn til servicesektorerne ikke mere omfattende end de begrænsninger, der gælder i henhold til de eksisterende 

GATS-forpligtelser. 
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 HR: Ubundet for tjenesteyderes erhvervelse af fast ejendom, når disse ikke er etableret eller 

registreret i Kroatien. Det er tilladt for selskaber, der er etableret og registreret i Kroatien som 

juridiske personer, at erhverve fast ejendom, når dette er nødvendigt for deres levering af 

tjenesteydelser. Erhvervelse af fast ejendom, som er nødvendig for filialers levering af 

tjenesteydelser, kræver godkendelse fra justitsministeriet. Udenlandske juridiske eller fysiske 

personer kan erhverve landbrugsjord. 

HU: Begrænsninger for udenlandske investorers adgang til erhvervelse af jord og fast ejendom
1
. 

IE: Forudgående skriftlig tilladelse fra Land Commission er nødvendig i forbindelse med 

indenlandske eller udenlandske selskabers eller udenlandske statsborgeres erhvervelse af 

interesser i irsk jord. Når sådan jord er bestemt til industriel anvendelse (bortset fra 

landbrugsindustri), frafaldes dette krav, på betingelse af at ministeriet for erhverv, handel og 

beskæftigelse udsteder et certifikat. Denne lov finder ikke anvendelse på jord inden for 

byområder. 

IT: Udenlandske fysiske eller juridiske personers køb af fast ejendom er underlagt et krav om 

gensidighed. 

LV: Ubundet i forbindelse med erhvervelse af jord; jordleasing på ikke over 99 år er tilladt. 

LT: Ubundet for erhvervelse af jord
2
. 

                                                 
1
 Disse begrænsninger er med hensyn til servicesektorerne ikke mere omfattende end de begrænsninger, der gælder i henhold til de eksisterende 

GATS-forpligtelser. 
2
 Disse begrænsninger er med hensyn til servicesektorerne ikke mere omfattende end de begrænsninger, der gælder i henhold til de eksisterende 

GATS-forpligtelser. 
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 MT: Kravene i Maltas lovgivning og forskrifter vedrørende erhvervelse af fast ejendom vil 

fortsat gælde. 

PL: Der kræves tilladelse til udenlandske (fysiske eller juridiske) personers direkte og indirekte 

erhvervelse af fast ejendom. Ubundet i forbindelse med erhvervelse af statsejet ejendom (f.eks. 

foranstaltningerne vedrørende privatiseringsprocessen). 

RO: Fysiske personer uden rumænsk statsborgerskab eller bopæl i Rumænien samt juridiske 

personer uden rumænsk nationalitet og hovedkontor i Rumænien kan ikke erhverve ejendomsret 

til jord på basis af kontrakter mellem levende personer (inter vivos). 

SI: Juridiske personer, der er etableret i Slovenien og har udenlandsk kapitaldeltagelse, kan 

erhverve fast ejendom på Sloveniens territorium. Udenlandske personers filialer
1
 i Slovenien 

kan kun erhverve fast ejendom (undtagen jord), som er nødvendig til udøvelsen af de 

økonomiske aktiviteter, med henblik på hvilke de er etableret. 

SK: Begrænsninger for udenlandske fysiske og juridiske enheders erhvervelse af fast ejendom. 

Udenlandske enheder kan erhverve fast ejendom gennem etablering af slovakiske juridiske 

enheder eller deltagelse i joint ventures. Ubundet for erhvervelse af jord. 

                                                 
1
 Ifølge lov om erhvervsselskaber betragtes filialer etableret i Slovenien ikke som juridiske personer, men hvad angår deres virke, behandles de på 

samme måde som et datterselskab, hvilket er i overensstemmelse med artikel XXVIII, litra g), i GATS. 
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ALLE SEKTORER Administrerende direktører og revisorer 

AT: Administrerende direktører for filialer af juridiske personer skal have bopæl i Østrig. 

Fysiske personer, der inden for en juridisk person eller en filial har ansvaret for, at østrigsk 

handelslovgivning overholdes, skal have bopæl i Østrig. 

FI: En udenlandsk person, der driver forretning som privat erhvervsdrivende, skal have en 

tilladelse til at drive forretning og have fast bopæl i EU. For alle sektorer, undtagen 

telekommunikationstjenester, er der krav om nationalitet og bopæl for den administrerende 

direktør for en virksomhed med begrænset ansvar. For telekommunikationstjenester er den 

administrerende direktør underlagt et krav om fast bopæl. 

FR: For den administrerende direktør i en industri-, handels- eller håndværksvirksomhed kræves 

der en særlig tilladelse, hvis vedkommende ikke har opholdstilladelse. 

RO: Flertallet af handelsselskabers revisorer og deres stedfortrædere skal være rumænske 

statsborgere. 

SE: Den administrerende direktør for en juridisk person eller en filial skal have bopæl i Sverige. 
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ALLE SEKTORER Offentlige forsyningsvirksomheder 

EU: Økonomiske aktiviteter, der betragtes som offentlige tjenesteydelser på nationalt eller lokalt 

plan, kan være genstand for offentlige monopoler eller eksklusive rettigheder, som indrømmes 

private operatører
1
. 

2
 

ALLE SEKTORER Etableringsformer 

EU: Den behandling, der indrømmes datterselskaber (af selskaber fra Singapore), der er stiftet i 

overensstemmelse med en EU-medlemsstats lovgivning, og som har deres vedtægtsmæssige 

hjemsted, hovedkontor eller hovedvirksomhed i EU, udvides ikke til også at gælde filialer og 

agenturer oprettet i en medlemsstat af et singaporeansk selskab
3
. 

                                                 
1
 Da der også ofte findes offentlige forsyningsvirksomheder på niveauer under centraladministrationen, er en detaljeret og udtømmende opregning 

efter sektor ikke praktisk mulig. For at fremme forståelsen vil der i specifikke fodnoter i denne liste over forpligtelser være en illustrativ og ikke-

udtømmende angivelse af de sektorer, hvor de offentlige forsyningsvirksomheder spiller en betydningsfuld rolle. 
2
 Denne begrænsning finder ikke anvendelse på telekommunikation og edb-tjenester og edb-relaterede tjenester. 

3
 I overensstemmelse med artikel 54 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde betragtes disse datterselskaber som juridiske personer i 

Den Europæiske Union. Hvis de har en reel og vedvarende forbindelse med Den Europæiske Unions økonomi, er de omfattet af EU's indre 

marked, hvilket f.eks. betyder, at de frit kan etablere sig og levere tjenesteydelser i alle EU-medlemsstater. 
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 BG: Der kræves tilladelse til etablering af filialer. 

EE: Mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne skal have bopæl i Den Europæiske Union. 

FI: En singaporeaner, der driver forretning som partner i et finsk kommanditselskab eller 

interessentskab, skal have en tilladelse til at drive forretning og have fast bopæl i Unionen. For 

alle sektorer undtagen telekommunikationstjenester er der krav om nationalitet og bopæl for 

mindst halvdelen af de ordinære medlemmer og suppleanterne i bestyrelsen. Der kan dog 

indrømmes fritagelse for visse virksomheder. For telekommunikationstjenester er der krav om 

fast bopæl for halvdelen af stifterne og halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne. Hvis stifterne er 

en juridisk person, stilles der bopælskrav for denne. Det kræver en tilladelse, hvis en 

singaporeansk organisation agter at drive virksomhed eller forretning ved at etablere en filial i 

Finland. En singaporeansk organisation eller fysisk person, der ikke er EU-statsborger, og som 

ønsker at stifte et kapitalselskab, skal indhente en tilladelse hertil. 

IT: Adgang til industri-, handels- eller håndværksvirksomhed er betinget af en opholdstilladelse 

og en særlig tilladelse til erhvervsudøvelse. 
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 BG, PL: De aktiviteter, der udøves af et repræsentationskontor, må kun omfatte reklame og 

fremme af det udenlandske moderselskab, som kontoret repræsenterer. 

PL: Bortset fra finansielle tjenesteydelser, ubundet for filialer. Singaporeanske investorer kan 

kun iværksætte og udøve erhvervsvirksomhed i form af kommanditselskaber, 

kommanditaktieselskaber, anpartsselskaber og aktieselskaber (i tilfælde af juridiske 

tjenesteydelser kun i form af interessentskaber og kommanditselskaber). 

RO: Eneadministratoren eller bestyrelsesformanden samt halvdelen af det samlede antal 

administratorer af handelsselskaber skal være rumænske statsborgere, medmindre andet er 

fastsat i selskabskontrakten eller selskabets vedtægter. Flertallet af handelsselskabers revisorer 

og deres stedfortrædere skal være rumænske statsborgere. 
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 SE: Et singaporeansk selskab (som ikke har etableret en juridisk enhed i Sverige) skal 

gennemføre sine kommercielle transaktioner gennem en filial, der er etableret i Sverige med 

uafhængig ledelse og separate regnskaber. Byggeprojekter med en varighed på mindre end et år 

er fritaget for kravene om etablering af en filial eller udpegning af en repræsentant med bopæl i 

landet. Der kan etableres et selskab med begrænset ansvar (aktieselskab) af en eller flere stiftere. 

En stiftende part skal enten have bopæl i Sverige eller være en svensk juridisk enhed. Et 

partnerskab kan kun optræde som stiftende part, hvis hver enkelt partner har bopæl i Sverige. 

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

50 % af medlemmerne af bestyrelsen skal have bopæl i Sverige. Udenlandske personer eller 

svenske statsborgere, der ikke har bopæl i Sverige, og som ønsker at gennemføre kommercielle 

transaktioner i Sverige, skal udpege en repræsentant med bopæl i landet, som er ansvarlig for 

disse transaktioner, og vedkommende skal registreres som sådan hos den lokale myndighed. 

Bopælskravet kan fraviges, hvis det kan dokumenteres, at det ikke er relevant i en given 

situation. 

SK: En singaporeansk 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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ALLE SEKTORER Investeringer 

DK: Udenlandske ikke-EU-selskabers etablering af filialer afhænger af, om det pågældende land 

har indgået en international aftale. Detailhandel i Danmark er reguleret ved planloven, som 

indeholder kriterier for detailhandelsbutikkers størrelse og beliggenhed. Foranstaltninger 

vedrørende størrelse og beliggenhed er udelukkende baseret på miljøhensyn. Udenlandske 

detailbutikker behøver derfor ingen særlig godkendelse eller tilladelse, før der foretages 

investering i Danmark. 

ES: I forbindelse med investering i Spanien foretaget af udenlandske statslige eller udenlandske 

offentlige enheder
1
 enten direkte eller gennem virksomheder eller enheder, der direkte eller 

indirekte kontrolleres af udenlandske regeringer, kræves der forudgående tilladelse fra 

regeringen. 

BG: I virksomheder, hvor det offentliges (stat eller kommune) andel i egenkapitalen overstiger 

30 %, kræves der tilladelse til overførsel af disse andele til tredjemand. 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 lov om 

koncessioner. Udenlandske investorer kan ikke deltage i privatiseringer. Udenlandske investorer 

og bulgarske juridiske personer med kontrollerende singaporeansk deltagelse skal have en 

tilladelse for at kunne: 

                                                 
1
 Denne form for investering indebærer ikke alene økonomiske interesser, men også ikke-økonomiske interesser for de pågældende enheder. 
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 a) efterforske, udvikle eller udvinde naturressourcer i territorialfarvande, kontinentalsoklen 

eller den eksklusive økonomiske zone og 

b) erhverve en kontrollerende andel i virksomheder, der udøver en af de under a) anførte 

aktiviteter. 

FR: Der gælder følgende regler for singaporeansk erhvervelse af over 33,33 % af kapitalandele 

eller stemmerettigheder i allerede etablerede franske virksomheder eller 20 % af offentligt 

noterede franske selskaber: 

– investeringer på mindre end 7,6 mio. EUR i franske virksomheder med en omsætning på 

ikke over 76 mio. EUR kan frit foretages efter en frist på 15 dage efter forudgående 

meddelelse og kontrol af disse beløb 

– efter udløbet af en periode på en måned efter forudgående anmeldelse gives tilladelsen 

stiltiende for andre investeringer, medmindre ministeriet for økonomiske anliggender 

under ekstraordinære omstændigheder har udøvet sin ret til at udsætte investeringen. 

Udenlandsk deltagelse i nyligt privatiserede virksomheder kan begrænses til et varierende beløb, 

der fastsættes af den franske regering fra sag til sag, af den aktiekapital, der udbydes til 

offentligheden. For etablering af visse former for handels-, industri- og håndværksvirksomhed 

kræves der en særlig tilladelse, hvis den administrerende direktør ikke har fast opholdstilladelse. 
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 FI: Singaporeanske ejeres erhvervelse af kapitalandele, hvormed der opnås mere end en 

tredjedel af stemmerettighederne i et større finsk selskab eller en større forretningsvirksomhed 

(med mere end 1 000 ansatte eller med en omsætning på
1
 over 168 mio. EUR eller med en 

samlet balance på over 168 mio. EUR), kræver de finske myndigheders godkendelse. 

Godkendelsen kan kun afvises, hvis der er en vigtig national interesse på spil. Disse 

begrænsninger gælder ikke telekommunikationstjenester. 

HU: Ubundet for singaporeansk deltagelse i nyligt privatiserede selskaber. 

IT: Der kan indrømmes eller opretholdes eksklusive rettigheder for nyligt privatiserede 

virksomheder. Stemmerettighederne i nyligt privatiserede virksomheder kan begrænses i visse 

tilfælde. I en periode på fem år efter datoen for denne aftales ikrafttrædelse kan der i forbindelse 

med erhvervelse af store kapitalandele i virksomheder, der opererer inden for forsvar, transport, 

telekommunikation og energi, stilles krav om de kompetente myndigheders godkendelse. 

ALLE SEKTORER Geografiske zoner 

FI: Der er på Ålandsøerne begrænsninger af etableringsretten for fysiske personer, som ikke har 

regionalt borgerskab på Åland, og for juridiske personer uden tilladelse fra de kompetente 

myndigheder på øerne. 

                                                 
1
 Samlet sum af aktiver eller samlet sum af gæld plus kapital. 
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1. LANDBRUG, JAGT, SKOVBRUG  

A. Landbrug, jagt (ISIC rev 3.1: 011, 012, 013, 

014, 015) undtagen rådgivning og 

konsulentvirksomhed
1
 

AT, HR, HU, MT, RO, SI: Ubundet for landbrugsaktiviteter. 

CY: Op til 49 % singaporeansk deltagelse tilladt. 

FR: Singaporeanske statsborgeres etablering af landbrugsbedrifter og singaporeanske 

investorers erhvervelse af vinmarker kræver tilladelse. 

IE: Singaporeanske residenters etablering inden for møllevirksomhed kræver tilladelse. 

B. Skovbrug og skovning (ISIC rev 3.1: 020) 

undtagen rådgivning og 

konsulentvirksomhed
2
 

BG: Ubundet for skovningsaktiviteter. 

2. Fiskeri og akvakultur (ISIC rev 3.1: 0501, 

0502) undtagen rådgivning og 

konsulentvirksomhed
3
 

Ubundet. 

                                                 
1
 Rådgivning og konsulentvirksomhed inden for landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri hører under 6.F.f) og 6.F.g) (forretningsservice). 

2
 Rådgivning og konsulentvirksomhed inden for landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri hører under 6.F.f) og 6.F.g) (forretningsservice). 

3
 Rådgivning og konsulentvirksomhed inden for landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri hører under 6.F.f) og 6.F.g) (forretningsservice). 
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3. Råstofudvinding
1
 

A. Udvinding af kul og brunkul; udvinding af 

tørv (ISIC rev 3.1: 10) 

B. Udvinding af råolie og naturgas
2
 (ISIC rev 

3.1: 1110) 

C. Brydning af metalholdige malme (ISIC rev 

3.1: 13) 

D. Anden råstofudvinding (ISIC rev 3.1: 14) 

EU: Ubundet for juridiske personer, der kontrolleres
3
 af fysiske eller juridiske personer fra et 

land uden for EU, der repræsenterer mere end 5 % af EU's import af olie eller naturgas. Ubundet 

for direkte filialer (krav om registrering som juridisk person). Ubundet for udvinding af råolie 

og naturgas. 

                                                 
1
 Er omfattet af den horisontale begrænsning vedrørende offentlige forsyningsvirksomheder. 

2
 Omfatter ikke tjenesteydelser i forbindelse med råstofudvinding på honorar- eller kontraktbasis på olie- og gasfelter, som hører under 19.A 

(energivirksomhed). 
3
 En juridisk person kontrolleres af en anden fysisk eller juridisk person eller andre fysiske eller juridiske personer, hvis denne eller disse har 

beføjelse til at udpege et flertal af bestyrelsesmedlemmerne eller på anden måde lovligt styre de afgørelser, der træffes. Især betragtes et ejerskab 

på over 50 % af egenkapitalen i en juridisk person som kontrol. 
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4. Fremstillingsvirksomhed
1
  

A. Fremstilling af fødevarer og drikkevarer (ISIC 

rev 3.1: 15) 

Ingen. 

B. Fremstilling af tobaksprodukter (ISIC rev 3.1: 

16) 

Ingen. 

C. Tekstilindustri (ISIC rev 3.1: 17) Ingen. 

D. Fremstilling af beklædningsartikler; beredning 

og farvning af pelsskind (ISIC rev 3.1: 18) 

Ingen. 

E. Garvning og beredning af læder; fremstilling 

af kufferter, tasker, sadelmagerarbejder, 

seletøj og fodtøj (ISIC rev 3.1: 19) 

Ingen. 

F. Fremstilling af træ og varer af træ og kork 

undtagen møbler; fremstilling af varer af strå 

og flettematerialer (ISIC rev 3.1: 20) 

Ingen. 

                                                 
1
 Omfatter ikke rådgivningsvirksomhed i forbindelse med fremstillingsvirksomhed, der hører under 6.F.h) (forretningsservice). 
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G. Fremstilling af papir og papirvarer (ISIC rev 

3.1: 21) 

Ingen. 

H. Forlagsvirksomhed, trykning og reproduktion 

af indspillede medier
1
 (ISIC rev 3.1: 22, 

undtagen forlagsvirksomhed og trykning på 

honorar- eller kontraktbasis
2
) 

IT: Nationalitetskrav for ejere af forlagsvirksomheder og trykkerier.  

HR: Bopælskrav. 

I. Fremstilling af koksovnprodukter  

(ISIC rev 3.1: 231) 

Ingen. 

                                                 
1
 Denne sektor er begrænset til fremstillingsaktiviteter. Den omfatter ikke aktiviteter inden for det audiovisuelle område eller med et kulturelt 

indhold. 
2
 Forlagsvirksomhed og trykning på honorar- eller kontraktbasis hører under 6.F.p) (forretningsservice). 
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J. Fremstilling af raffinerede olieprodukter
1
 

(ISIC rev 3.1: 232) 

EU: Ubundet for juridiske personer, der kontrolleres
2
 af fysiske eller juridiske personer fra et 

land uden for EU, der repræsenterer mere end 5 % af EU's import af olie eller naturgas. Ubundet 

for direkte filialer (krav om registrering som juridisk person). 

K. Fremstilling af kemiske produkter, undtagen 

eksplosive stoffer (ISIC rev 3.1: 24 undtagen 

fremstilling af eksplosive stoffer) 

Ingen. 

L. Fremstilling af gummi- og plastprodukter 

(ISIC rev 3.1: 25) 

Ingen. 

M. Fremstilling af andre ikke-metalholdige 

mineralske produkter (ISIC rev 3.1: 26) 

Ingen. 

N. Fremstilling af basismetaller (ISIC rev 3.1: 

27) 

Ingen. 

                                                 
1
 Er omfattet af den horisontale begrænsning vedrørende offentlige forsyningsvirksomheder. 

2
 En juridisk person kontrolleres af en anden fysisk eller juridisk person eller andre fysiske eller juridiske personer, hvis denne eller disse har 

beføjelse til at udpege et flertal af bestyrelsesmedlemmerne eller på anden måde lovligt styre de afgørelser, der træffes. Især betragtes et ejerskab 

på over 50 % af egenkapitalen i en juridisk person som kontrol. 
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O. Jern- og metalvareindustri, undtagen maskiner 

og udstyr (ISIC rev 3.1: 28) 

Ingen. 

P. Fremstilling af maskiner  

a) Fremstilling af maskiner til generelle formål 

(ISIC rev 3.1: 291) 

Ingen. 

b) Fremstilling af maskiner til særlige formål, 

undtagen våben og ammunition (ISIC rev 3.1: 

2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2929) 

Ingen. 

c) Fremstilling af husholdningsartikler i.a.n. 

(ISIC rev 3.1: 293) 

Ingen. 

d) Fremstilling af kontor- og bogholderimaskiner 

samt edb-udstyr (ISIC rev 3.1: 30) 

Ingen. 
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e) Fremstilling af elektriske maskiner og 

apparater i.a.n. (ISIC rev 3.1: 31) 

Ingen. 

f) Fremstilling af radio-, TV- og 

kommunikationsudstyr (ISIC rev 3.1: 32) 

Ingen. 

Q. Fremstilling af medicinske instrumenter, 

præcisionsinstrumenter og optiske 

instrumenter samt ure (ISIC rev 3.1: 33) 

Ingen. 

R. Fremstilling af motorkøretøjer, påhængsvogne 

og sættevogne (ISIC rev 3.1: 34) 

Ingen. 

S. Fremstilling af andet transportudstyr (ikke-

militært) (ISIC rev 3.1: 35, undtagen 

fremstilling af krigsskibe, krigsfly og andet 

transportudstyr til militære formål) 

Ingen. 
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T. Fremstilling af møbler; 

fremstillingsvirksomhed i.a.n. (ISIC rev 3.1: 

361, 369) 

Ingen. 

U. Genbrug (ISIC rev 3.1: 37) Ingen. 

5. FREMSTILLING, TRANSPORT OG 

DISTRIBUTION FOR EGEN REGNING AF 

ELEKTRICITET, GAS, DAMP OG VARMT 

VAND
1
 (undtagen kerneenergiproduktion) 

 

A. Produktion af elektricitet; transport og 

distribution for egen regning af elektricitet 

(del af ISIC rev 3.1: 4010)
2
 

EU: Ubundet. 

                                                 
1
 Er omfattet af den horisontale begrænsning vedrørende offentlige forsyningsvirksomheder. 

2
 Omfatter ikke drift af transport- og distributionssystemer til elektricitet på honorar- eller kontraktbasis, som hører under "Energivirksomhed". 
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B. Fremstilling af gas; distribution for egen 

regning af luftformige brændstoffer gennem 

rørledninger (del af ISIC rev 3.1: 4020)
1
 

EU: Ubundet. 

C. Produktion af damp og varmt vand; 

distribution for egen regning af damp og 

varmt vand (del af ISIC rev 3.1: 4030)
2
 

EU: Ubundet for juridiske personer, der kontrolleres
3
 af fysiske eller juridiske personer fra et 

land uden for EU, der repræsenterer mere end 5 % af EU's import af olie eller naturgas. Ubundet 

for direkte filialer (krav om registrering som juridisk person). 

6. FORRETNINGSSERVICE  

A. Liberale tjenesteydelser  

                                                 
1
 Omfatter ikke transport af naturgas og luftformige brændstoffer gennem rørledninger, transport og distribution af gas på honorar- eller 

kontraktbasis eller salg af gas og luftformige brændstoffer, der hører under "Energivirksomhed". 
2
 Omfatter ikke transport og distribution af damp og varmt vand på honorar- eller kontraktbasis eller salg af damp og varmt vand, der hører under 

"Energivirksomhed". 
3
 En juridisk person kontrolleres af en anden fysisk eller juridisk person eller andre fysiske eller juridiske personer, hvis denne eller disse har 

beføjelse til at udpege et flertal af bestyrelsesmedlemmerne eller på anden måde lovligt styre de afgørelser, der træffes. Især betragtes et ejerskab 

på over 50 % af egenkapitalen i en juridisk person som kontrol. 
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a) Juridiske tjenesteydelser
1
 (CPC 861)

2
 AT: Singaporeanske advokater (som skal være fuldt kvalificerede i Singapore) må ikke have 

over 25 % kapitalandele i driftsresultaterne i et advokatfirma. De må ikke have afgørende 

indflydelse på de beslutninger, der træffes i firmaet. 

                                                 
1
 På grund af den gradvise liberalisering af Singapores marked for juridiske tjenesteydelser kan Singapore endnu ikke forpligte sig til at give 

yderligere markedsadgang i denne sektor. Parterne vil med henblik på at indrømme yderligere markedsadgang revidere deres forpligtelser med 

hensyn til juridiske tjenesteydelser senest to år efter denne aftales ikrafttræden. Parterne kan efter beslutning i Udvalget for Handel med 

Tjenesteydelser, Investeringer og Offentlige Udbud, der er nedsat ved artikel 16.2 (Specialiserede udvalg), ændre parternes lister i denne 

henseende. 
2
 Omfatter juridisk rådgivning, juridisk repræsentation, juridisk voldgift og forlig/mægling, juridisk dokumentation og certificering. Levering af 

juridiske tjenesteydelser er kun tilladt for så vidt angår folkeretten, EU-retten og lovgivningen i ethvert retsområde, hvor tjenesteyderen eller 

dennes personale er kvalificeret til at udøve advokatvirksomhed, og er, ligesom leveringen af andre ydelser, omfattet af de licenskrav og -

procedurer, der finder anvendelse i EU-medlemsstaterne. For advokater, der leverer juridiske tjenesteydelser for så vidt angår folkeretten og 

fremmed ret, kan disse licens- og procedurekrav bl.a. være krav om overensstemmelse med de lokale etiske regler, brug af hjemlandets 

advokattitel (medmindre den pågældende titel er blevet anerkendt som værende i overensstemmelse med værtslandets titel), overholdelse af de 

relevante forsikringskrav, simpel registrering hos værtslandets advokatsamfund eller simpel optagelse i værtslandets advokatsamfund gennem en 

egnethedsprøve og en juridisk bopæl eller erhvervsbopæl i værtslandet. Juridiske tjenesteydelser for så vidt angår EU-ret skal i princippet leveres 

af eller gennem en fuldt kvalificeret advokat, som tilhører et advokatsamfund i en EU-medlemsstat, og som handler personligt, og juridiske 

tjenesteydelser for så vidt angår lovgivningen i en EU-medlemsstat skal i princippet leveres af eller gennem en fuldt kvalificeret advokat, som 

tilhører advokatsamfundet i den pågældende medlemsstat, og som handler personligt. Det kan derfor være nødvendigt at være fuldgyldigt 

medlem af advokatsamfundet i den pågældende EU-medlemsstat for at få møderet ved domstolene eller andre kompetente myndigheder i EU, 

eftersom det medfører anvendelse af retsplejereglerne inden for EU-ret og national ret. Udenlandske advokater, der ikke er fuldgyldige 

medlemmer af advokatsamfundet, kan imidlertid i visse medlemsstater i forbindelse med civile søgsmål repræsentere en part, der er statsborger 

eller hjemmehørende i den medlemsstat, hvor advokaten har sin autorisation. 
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undtagen juridisk rådgivning og juridisk 

dokumentation og certificering, der udøves af 

selvstændige inden for de juridiske erhverv, 

der udøver offentlige funktioner, herunder 

notarer, fogeder ("huissiers de justice") eller 

andre myndighedspersoner ("officiers publics 

et ministériels"). 

BE: Der gælder visse kvoter for møderetten ved "Cour de cassation" i ikke-kriminalsager. 

FR: Der gælder visse kvoter for advokaters adgang til at fungere som "avocat auprès de la Cour 

de Cassation" og "avocat auprès du Conseil d'Etat". 

DK: Kun advokater med beskikkelse til at virke i Danmark og advokatfirmaer registreret i 

Danmark kan have kapitalandele i et dansk advokatfirma. Kun advokater med autorisation til at 

virke i Danmark kan have sæde i bestyrelsen eller tage del i ledelsen af et dansk advokatfirma. 

Krav om at have bestået en dansk juridisk prøve for at få autorisation til at virke i Danmark. 

FR: Visse retlige former ("association d'avocats" og "société en participation d'avocat") er 

forbeholdt advokater, der er fuldgyldige medlemmer af advokatsamfundet i Frankrig. I et 

advokatfirma, der leverer tjenesteydelser for så vidt angår fransk ret eller EU-ret, skal mindst 75 

% af de partnere, der besidder 75 % af andelene, være fuldgyldige medlemmer af 

advokatsamfundet i Frankrig. 

HR: Kun medlemmer af Kroatiens advokatråd ("odvjetnici") kan udøve partsrepræsentation ved 

domstolene. Statsborgerskabskrav for medlemsskab af advokatrådet. 

HU: Handelsmæssig tilstedeværelse skal antage form af partnerskab med en ungarsk 

procederende advokat (ügyvéd) eller et advokatkontor (ügyvédi iroda) eller et 

repræsentationskontor. 
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 PL: Mens andre typer retlige former kan anvendes af advokater fra EU, har udenlandske 

advokater kun mulighed for at oprette interessentskaber og kommanditselskaber. 

b) 1. Regnskabsvæsen- og 

bogholderivirksomhed (CPC 86212, undtagen 

"revisionsvirksomhed", CPC 86213, CPC 

86219 og CPC 86220) 

AT: Singaporeanske regnskabsførere (som skal være beskikkede efter loven i Singapore) må 

ikke have kapitalandele i driftsresultaterne i en østrigsk juridisk enhed, som overstiger 25 %, 

hvis ikke de er medlemmer af den østrigske erhvervsorganisation. 

CY: Tilladelse er underlagt økonomisk behovsprøve. Hovedkriterier: beskæftigelsessituationen i 

subsektoren.  

DK: Udenlandske regnskabsførere kan indgå partnerskaber med danske registrerede 

regnskabsførere efter tilladelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 

b) 2. Revisionsvirksomhed (CPC 86211 og 

86212, undtagen regnskabsvæsen) 

AT: Singaporeanske revisorer (som skal være beskikkede efter loven i Singapore) må ikke have 

kapitalandele i driftsresultaterne i en østrigsk juridisk enhed, som overstiger 25 %, hvis ikke de 

er medlemmer af den østrigske erhvervsorganisation. 

CY: Tilladelse er underlagt økonomisk behovsprøve. Hovedkriterier: beskæftigelsessituationen i 

subsektoren. 

CZ og SK: Mindst 60 % af kapitalandelene eller stemmerettighederne er forbeholdt statsborgere 

i landene. 

DK: Udenlandske regnskabsførere kan indgå partnerskaber med danske registrerede 

regnskabsførere efter tilladelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 
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 HR: Ingen, bortset fra, at revision kun kan foretages af juridiske personer. 

LV: I et firma med edsvorne revisorer skal over 50 % af den stemmeberettigede kapital ejes af 

edsvorne revisorer eller firmaer med edsvorne revisorer fra Unionen. 

LT: Mindst 75 % af kapitalandelene skal ejes af revisorer eller revisionsfirmaer, der er 

hjemmehørende i EU. 

SE: Kun revisorer, der er godkendt i Sverige, må udøve juridisk revisionsvirksomhed i visse 

juridiske enheder, bl.a. i alle kapitalselskaber. Kun disse personer kan besidde kapitalandele 

eller danne partnerskab i virksomheder, der foretager autoriseret revision (til offentligt brug). 

Titlen "godkendt revisor" og "autoriseret revisor" må kun anvendes af revisorer, som er 

godkendt eller autoriseret i Sverige, og revisorer af kooperative økonomiske sammenslutninger, 

og visse andre virksomheder, der ikke er certificerede eller godkendte revisorer, skal være 

bosiddende i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, medmindre staten eller en 

offentlig myndighed, der er udpeget af staten, i enkelte tilfælde giver tilladelse til andet. 

Godkendelse underlagt bopælskrav. 
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c) Skatterådgivning (CPC 863)
1
 AT: Singaporeanske skatterådgivere (som skal være autoriserede efter singaporeansk 

lovgivning) må ikke have over 25 % aktieandele og andele i driftsresultaterne i en østrigsk 

juridisk enhed. Dette gælder kun for personer, der ikke er medlemmer af den østrigske 

erhvervsorganisation. 

CY: Tilladelse er underlagt økonomisk behovsprøve. Hovedkriterier: beskæftigelsessituationen i 

subsektoren.  

d) Arkitektvirksomhed 

og 

e) Byplanlægning og landskabsarkitektur (CPC 

8671 og CPC 8674) 

BG: For projekter af national eller regional betydning må singaporeanske investorer kun levere 

tjenesteydelser i partnerskab med eller som underkontrahent til lokale investorer. 

LV: Der kræves 3 års praksis i Letland inden for projektering og en universitetsgrad for at opnå 

licens til at drive arkitektvirksomhed med fuldt juridisk ansvar og rettigheder til at undertegne 

projektkontrakter. 

FR: Levering af ydelser kun via et SEL (aktieselskab, selskab med begrænset ansvar eller 

kommanditaktieselskab) eller SCP. 

                                                 
1
 Omfatter ikke juridisk rådgivning og juridisk repræsentation i skattesager, som hører under 1.A.a) (juridiske tjenesteydelser). 



 

 

XXX 100 

Sektor eller subsektor Beskrivelse af forbehold 

f) Ingeniørvirksomhed 

og 

g) Integreret ingeniørvirksomhed (CPC 8672 og 

CPC 8673) 

BG: For projekter af national eller regional betydning må singaporeanske investorer kun levere 

tjenesteydelser i partnerskab med eller som underkontrahent til lokale investorer. 

h) Lægevirksomhed (herunder 

psykologvirksomhed) og tandlægevirksomhed 

(CPC 9312 og del af CPC 85201) 

CY, EE, FI, MT: Ubundet. 

AT: Ubundet, undtagen for tandlægevirksomhed og psykologer og psykoterapeuter, og ingen 

forbehold for tandlægevirksomhed og psykologer og psykoterapeuter. 

DE: Økonomisk behovsprøve for læger og tandlæger, som har tilladelse til at behandle 

medlemmer af offentlige sygeforsikringsordninger. Hovedkriterier: Mangel på læger og 

tandlæger i den pågældende region. 

FR: Mens andre typer retlige former kan anvendes af investorer fra EU, har singaporeanske 

investorer kun adgang til de retlige former "société d'exercice liberal" og "société civile 

professionnelle. 

HR: Alle, der leverer tjenesteydelser direkte til patienter eller behandler patienter, skal være i 

besiddelse af en licens fra erhvervskammeret. 

LV: Økonomisk behovsprøve. Hovedkriterier: Mangel på læger og tandlæger i den pågældende 

region.  
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 BG, LT: Til en sådan virksomhed kræves tilladelse baseret på en sundhedsvæsensplan, som er 

udarbejdet på grundlag af behovene og under hensyntagen til befolkningen og allerede 

eksisterende læge- og tandlægeydelser.  

SI: Ubundet for arbejdsmedicin, sanitære, epidemiologiske, øko-medicinske tjenesteydelser, 

levering af blod, blodpræparater og transplantater samt obduktion.  

UK: Læger kan kun nedsætte sig under det nationale sundhedsvæsen afhængigt af 

personaleplanlægningen på det medicinske område. 

i) Dyrlægevirksomhed (CPC 932) AT, CY, EE, MT, SI: Ubundet. 

BG: Økonomisk behovsprøve. Hovedkriterier: Virksomhedspopulation og -tæthed.  

HU: Økonomisk behovsprøve. Hovedkriterier: Arbejdsmarkedsforhold inden for sektoren.  

FR: Levering af tjenesteydelser kun i form af "société d'exercice libérale" eller "société civile 

professionnelle".  

PL: Udenlandske personer kan anmode om tilladelse til at praktisere. 
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j) 1. Jordemodervirksomhed (del af CPC 93191) BG, CZ, FI, HU, MT, SI, SK: Ubundet. 

FR: Mens andre typer retlige former kan anvendes af investorer fra EU, har singaporeanske 

investorer kun adgang til de retlige former "société d'exercice liberal" og "société civile 

professionnelle. 

LT: Eventuel anvendelse af økonomisk behovsprøve. Hovedkriterier: Beskæftigelsessituationen 

i subsektoren. 

HR: Alle, der leverer tjenesteydelser direkte til patienter eller behandler patienter, skal være i 

besiddelse af en licens fra erhvervskammeret. 

j) 2. Virksomhed udøvet af sygeplejersker, 

fysioterapeuter og paramedicinsk personale 

(del af CPC 93191) 

AT: Udenlandske investorer tillades kun inden for følgende fag: sygeplejersker, fysioterapeuter, 

ergoterapeuter, talepædagoger, diætetikere og ernæringsøkonomer. 

BG, MT: Ubundet. 

FI, SI: Ubundet for fysioterapeuter og paramedicinsk personale. 

FR: Mens andre typer retlige former kan anvendes af investorer fra EU, har singaporeanske 

investorer kun adgang til de retlige former "société d'exercice liberal" og "société civile 

professionnelle. 
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 LT: Eventuel anvendelse af økonomisk behovsprøve. Hovedkriterier: Beskæftigelsessituationen 

i subsektoren. 

LV: Økonomisk behovsprøve for udenlandske fysioterapeuter og udenlandsk paramedicinsk 

personale. Hovedkriterier: Beskæftigelsessituationen i den pågældende region. 

HR: Alle, der leverer tjenesteydelser direkte til patienter eller behandler patienter, skal være i 

besiddelse af en licens fra erhvervskammeret. 

k) Detailhandel med farmaceutiske præparater 

og detailhandel med medicinske og 

ortopædiske artikler (CPC 63211) 

og anden farmaceutvirksomhed
1
 

AT, BG, CY, FI, MT, PL, RO, SE, SI: Ubundet. 

BE, DE, DK, EE, ES, FR, IT, HR, HU, IE, LV, PT, SK: Tilladelse er underlagt en økonomisk 

behovsprøve. Hovedkriterier: De eksisterende apotekers antal og geografiske tæthed. 

B. Computertjenesteydelser og hermed 

beslægtede tjenesteydelser (CPC 84) 

Ingen. 

                                                 
1
 Levering af farmaceutiske præparater til offentligheden, ligesom levering af andre tjenester, er underlagt de licens-, kvalifikations- og 

procedurekrav, der gælder i EU-medlemsstaterne. Generelt er disse aktiviteter forbeholdt farmaceuter. I visse medlemsstater er kun levering af 

receptpligtige farmaceutiske præparater forbeholdt farmaceuter. 
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C. Forsknings- og udviklingsvirksomhed
1
  

a) Forskning og udvikling inden for 

naturvidenskab (CPC 851) 

EU: Der kan for offentligt finansieret forsknings- og udviklingsvirksomhed kun gives eksklusive 

rettigheder og/eller tilladelser til EU-statsborgere og juridiske personer fra EU, som har deres 

hovedkontor i EU. 

b) Forskning og udvikling inden for 

samfundsvidenskab og humanistiske 

videnskaber (CPC 852, undtagen 

psykologvirksomhed)
2
 

Ingen. 

c) Tværfaglig forskning og udvikling (CPC 853) EU: Der kan for offentligt finansieret forsknings- og udviklingsvirksomhed kun gives eksklusive 

rettigheder og/eller tilladelser til EU-statsborgere og juridiske personer fra EU, som har deres 

hovedkontor i EU. 

                                                 
1
 Er omfattet af den horisontale begrænsning vedrørende offentlige forsyningsvirksomheder. 

2
 Del af CPC 85201, der hører under 6.A.h) (læge- og tandlægevirksomhed). 
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D. Tjenesteydelser vedrørende fast ejendom
1
  

a) Som involverer egen eller leaset ejendom 

(CPC 821) 

Ingen, undtagen for DK: Betegnelsen "ejendomsmægler" må kun benyttes af personer, som er 

blevet optaget i ejendomsmæglerregistret. Der er i § 25, stk. 2, i lov om omsætning af fast 

ejendom fastsat krav til, hvem der kan blive optaget i registret. Loven kræver bl.a., at ansøgeren 

er bosiddende i Danmark, EU, Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller Schweiz. 

Der gælder i øvrigt visse krav til ansøgernes teoretiske viden og praktiske erfaring, således som 

fastsat i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelser. Loven om omsætning af fast ejendom finder kun 

anvendelse, når det involverer danske forbrugere. Anden lovgivning om udlændinges adgang til 

at købe eller sælge ejendom i Danmark kan finde anvendelse, f.eks. bopælskrav. 

b) På honorar- eller kontraktbasis (CPC 822) Ingen. 

                                                 
1
 Den pågældende tjenesteydelse vedrører erhvervet som ejendomsmægler og påvirker ikke de rettigheder og/eller begrænsninger, der gælder for 

fysiske og juridiske personer, som erhverver fast ejendom. 
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E. Udlejning/leasing uden personale  

a) Vedrørende skibe (CPC 83103) AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LV LU, MT, NL, PL, PT, 

RO, SK, SI, SE, UK: Ubundet for etablering af registreret virksomhed med henblik på flådedrift 

under flaget i den stat, hvor virksomheden etableres. 

LT: Skibe skal ejes af litauiske fysiske personer eller selskaber etableret i Litauen. 

SE: For at sejle under svensk flag kræves der dokumentation for svensk dominans, hvis der er 

singaporeanske ejerrettigheder i skibene. 

b) Vedrørende luftfartøjer (CPC 83104) EU: Luftfartøjer, som anvendes af luftfartsselskaber i EU, skal være registreret i den EU-

medlemsstat, som har givet selskabet autorisation, eller andetsteds i EU. Luftfartøjet skal være 

ejet enten af fysiske personer, som opfylder specifikke nationalitetskriterier, eller af juridiske 

personer, som opfylder specifikke kriterier vedrørende kapitalforhold og kontrol (herunder 

direktørers nationalitet). Der kan dispenseres fra dette krav for kortere leasingkontrakter eller 

under særlige omstændigheder. 

c) Vedrørende andet transportudstyr (CPC 

83101, CPC 83102 og CPC 83105) 

Ingen. 
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d) Vedrørende andre maskiner og andet udstyr 

(CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 og CPC 

83109) 

Ingen. 

e) Vedrørende personlige ejendele og 

husholdningsartikler (CPC 832) 

Ingen, undtagen: 

BE, FR: Ubundet for CPC 83202. 

f) Udlejning af telekommunikationsudstyr (CPC 

7541) 

Ingen.  

F. Anden forretningsservice  

a) Reklamevirksomhed (CPC 871) Ingen. 

b) Markeds- og opinionsundersøgelser 

(CPC 864) 

Ingen. 

c) Virksomhedsrådgivning (CPC 865) Ingen. 

d) Tjenesteydelser i tilknytning til 

virksomhedsrådgivning (CPC 866) 

HU: Ubundet for voldgifts- og mæglingstjenesteydelser (CPC 86602). 
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e) Teknisk prøvning og analyse
1
 (CPC 8676) Ingen, undtagen for SK: Ingen direkte filialer (krav om registrering som juridisk person). 

f) Rådgivning og konsulentbistand i tilknytning 

til landbrug, jagt og skovbrug (del af CPC 

881) 

Ingen. 

g) Rådgivning og konsulentbistand i forbindelse 

med fiskeri (del af CPC 882) 

Ingen. 

h) Rådgivning og konsulentbistand i tilknytning 

til fremstillingsvirksomhed (del af CPC 884 

og del af CPC 885) 

Ingen. 

i) Personaleudvælgelse og -rekruttering  

i) 1. Rekruttering af ledende personale 

(headhunting) (CPC 87201) 

BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI: Ubundet. 

ES: Statsmonopol. 

                                                 
1
 Den horisontale begrænsning vedrørende offentlige forsyningsvirksomheder finder anvendelse på teknisk prøvning og analyse, der er 

obligatorisk for udstedelse af markedsføringstilladelser eller brugstilladelser (f.eks. bilinspektion, fødevarekontrol). 
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i) 2. Arbejdsformidling (CPC 87202) AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK: Ubundet. 

BE, ES, FR, IT: Statsmonopol. 

DE: Tilladelse er underlagt en økonomisk behovsprøve. Hovedkriterier: Situationen på 

arbejdsmarkedet og dets udvikling. 

i) 3. Kontorvikarvirksomhed (CPC 87203) AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI: Ubundet. 

IT: Statsmonopol. 

i) 4. Modelbureauvirksomhed (del af CPC 

87209) 

Ingen. 

i) 5. Anvisning af hushjælpspersonale, andre 

arbejdstagere til erhverv og industri, 

plejepersonale og andet personale (CPC 

87204, 87205, 87206, 87209) 

Alle medlemsstater undtagen HU: Ubundet. 

HU: Ingen. 

j) 1. Detektivvirksomhed (CPC 87301) BE, BG, CY, CZ, DE, ES, EE, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, 

SI: Ubundet. 
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j) 2. Vagt- og sikkerhedsvirksomhed (CPC 

87302, CPC 87303, CPC 87304 og CPC 

87305) 

DK: Nationalitetskrav og bopælskrav for medlemmer af bestyrelsen. Ubundet for 

sikkerhedskontrolvirksomhed i lufthavne. 

HR: Ubundet. 

BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Licensen gives kun til statsborgere og 

foretagender, der er registreret i det pågældende land. 

ES: Adgang betinget af forhåndstilladelse. Ved udstedelse af tilladelse tager ministerrådet 

hensyn til forhold som kompetence, professionel integritet og uafhængighed samt, hvorvidt den 

pågældende beskyttelse er dækkende for befolkningens sikkerhed og den offentlige orden. 

k) Hermed beslægtet teknisk og videnskabelig 

konsulentvirksomhed
1
 (CPC 8675) 

FR: Udenlandske investorer skal have en særlig tilladelse for kunne foretage prospektering og 

efterforskning. 

l) 1. Vedligeholdelse og reparation af fartøjer 

(del af CPC 8868) 

Ingen. 

                                                 
1
 Den horisontale begrænsning vedrørende offentlige forsyningsvirksomheder finder anvendelse på visse aktiviteter i forbindelse med 

råstofudvinding (mineraler, olie, gas osv.). 
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l) 2. Vedligeholdelse og reparation af 

jernbanetransportudstyr (del af CPC 8868) 

LV: Statsmonopol. 

SE: Krav om økonomisk behovsprøve, når en investor agter at etablere sine egne 

terminalinfrastrukturfaciliteter. Hovedkriterier: De pågældende rum- og kapacitetsmuligheder. 

l) 3. Vedligeholdelse og reparation af 

motorkøretøjer, motorcykler, snemobiler og 

vejtransportudstyr (CPC 6112, CPC 6122, del 

af CPC 8867 og del af CPC 8868) 

SE: Krav om økonomisk behovsprøve, når en investor agter at etablere sine egne 

terminalinfrastrukturfaciliteter. Hovedkriterier: De pågældende rum- og kapacitetsmuligheder. 

l) 4. Vedligeholdelse og reparation af fly og 

flydele (del af CPC 8868) 

Ingen. 
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l) 5. Reparation og vedligeholdelse af 

metalprodukter, maskiner (undtagen 

kontormaskiner), udstyr (undtagen transport- 

og kontorudstyr) og personlige ejendele og 

husholdningsartikler
1
(CPC 633, CPC 7545, 

CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 

og CPC 8866) 

Ingen. 

m) Rengøring af bygninger (CPC 874) Ingen. 

n) Fotografisk virksomhed (CPC 875) Ingen. 

o) Emballeringsvirksomhed (CPC 876) Ingen. 

                                                 
1
 Tjenesteydelser i forbindelse med vedligeholdelse og reparation af transportudstyr (CPC 6112, CPC 6122, CPC 8867 og CPC 8868) hører under 

6.F.l) 1 til 6.F.l) 4. Tjenesteydelser i forbindelse med vedligeholdelse og reparation af kontormaskiner og -udstyr, herunder computere (CPC 

845), hører under 6.B (computertjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser). 
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p) Trykkeri- og forlagsvirksomhed (CPC 88442) LT, LV: Etableringsrettigheder i forlagssektoren tilstås kun nationalt registrerede juridiske 

personer (ingen filialer). 

PL: Nationalitetskrav for chefredaktører for aviser og blade. 

HR: Bopælskrav for udgivere og redaktionsudvalg. 

q) Konferencetjenester (del af CPC 87909) Ingen. 

r) 1. Oversættelse og tolkning (CPC 87905) DK: Ubundet. 

PL: Ubundet for tjenesteydelser leveret af edsvorne tolke. 

BG, HU, SK: Ubundet for autoriseret oversættelse og tolkning. 

HR: Ubundet for oversættelse og tolkning for/ved kroatiske domstole. 

r) 2. Indretningsvirksomhed og anden 

specialiseret designvirksomhed (CPC 87907) 

Ingen. 
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r) 3. Inkassovirksomhed (CPC 87902) IT, PT: Nationalitetskrav for investorer. 

DK: Inddrivelse af gæld reguleres ved lov nr. 319 af 14. maj 1997 (med senere ændringer) om 

inkassovirksomhed. Loven indeholder en række krav til inkassovirksomhed i Danmark. 

Loven indeholder bl.a. regler om autorisation af inkassatorer, godkendelse af ansatte, der 

beskæftiger sig med inddrivelse af gæld, foranstaltninger om inddrivelse af gæld og 

tilbagekaldelse af autorisation af inkassatorer. 

r) 4. Kreditoplysningsvirksomhed (CPC 87901) BE: Nationalitetskrav for investorer i forbindelse med databanker til brug ved ydelse af 

forbrugerkredit. 

IT, PT: Nationalitetskrav for investorer. 

r) 5. Kopieringsvirksomhed (CPC 87904)
1
 Ingen. 

r) 6. Konsulentvirksomhed i forbindelse med 

telekommunikation CPC 7544) 

Ingen. 

r) 7. Telefonpasningsvirksomhed (CPC 87903) Ingen. 

                                                 
1
 Omfatter ikke trykkerivirksomhed, der er omfattet af CPC 88442 og hører under 6.F. p). 
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7. KOMMUNIKATIONSVIRKSOMHED  

A. Post- og kurervirksomhed (Tjenesteydelser 

inden for håndtering
1
 af postforsendelser

2
 i 

henhold til følgende liste over subsektorer, 

både til indenlandske og udenlandske 

destinationer: 

i) Håndtering af adresserede meddelelser i 

skriftlig form på et hvilket som helst 

fysisk medie
3
, herunder hybrid 

posttjeneste og adresserede 

reklameforsendelser, 

ii) håndtering af adresserede pakker
4
, 

Ingen. 

                                                 
1
 Ved "håndtering" forstås her aktiviteter som indsamling, sortering, transport og udbringning. 

2
 Ved "postforsendelser" forstås forsendelser, der håndteres af enhver form for kommerciel operatør, såvel offentlig som privat. 

3
 F.eks. breve og postkort. 

4
 F.eks. bøger og kataloger. 
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iii) håndtering af den skrevne presse
1
, 

iv) håndtering af forsendelser omhandlet 

under i) til iii) ovenfor som 

rekommanderet eller med angiven 

værdi, 

v) eksprestjenester
2
 for forsendelser 

omhandlet under i) til iii) ovenfor, 

vi) håndtering af uadresserede forsendelser 

og 

vii) dokumentudveksling
3
. 

 

                                                 
1
 F.eks. aviser, blade og tidsskrifter. 

2
 Eksprestjenester kan ud over højere hastighed og større pålidelighed tilføre yderligere værdielementer som f.eks. opsamling fra oprindelsessted, 

personlig levering til modtageren, eftersporing, mulighed for ændring af bestemmelsessted og modtager under forsendelsen, bekræftelse af 

modtagelse. 
3
 Tilrådighedsstillelse af midler, herunder tilrådighedsstillelse af ad hoc-lokaler og tredjemands levering af transport, som giver mulighed for 

selvservicering via gensidig udveksling af postforsendelser mellem brugere, som abonnerer på denne tjeneste. Ved "postforsendelser" forstås 

forsendelser, der håndteres af enhver form for kommerciel operatør, såvel offentlig som privat. 
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Subsektorerne i), iv) og v) udelukkes, når de 

falder ind under de tjenesteydelser, der kan 

være forbeholdt brevforsendelser, hvor prisen 

er mindre end fem gange den offentlige 

grundtakst, forudsat at de vejer mindre end 

100 g
1
, samt den rekommanderede 

posttjeneste benyttet i forbindelse med retlige 

eller administrative procedurer). 

(del af CPC 751, del af CPC 71235
2
 og del af 

CPC 73210
3
) 

 

                                                 
1
 Ved "brevforsendelse" forstås en meddelelse i skriftlig form på et hvilket som helst fysisk medie, der skal befordres og udbringes til den adresse, 

afsenderen har angivet på selve forsendelsen eller på dens emballage. Bøger, kataloger, aviser og tidsskrifter betragtes ikke som brevforsendelser. 
2
 Transport af post for egen regning ved enhver form for landtransport. 

3
 Transport af post for egen regning ved enhver form for lufttransport. 
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B. Telekommunikationstjenester 

Disse tjenesteydelser omfatter ikke 

erhvervsvirksomhed, der består i 

indholdsformidling, som kræver 

telekommunikationstjenester til transmission 

heraf. 

 

a) Al virksomhed inden for afsendelse og 

modtagelse af signaler ved hjælp af 

elektromagnetiske midler
1
, undtagen 

sendevirksomhed
2
 

Ingen
3
. 

                                                 
1
 Disse tjenesteydelser omfatter ikke online-information og/eller databehandling (herunder transaktionsbehandling) (del af CPC 843), som hører 

under 6.B (computertjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser). 
2
 Radio- og TV-spredning defineres som en uafbrudt trådbunden eller trådløs transmissionskæde (uanset den oprindelige transmissions 

oprindelse), som er nødvendig til modtagelse og/eller visning af auditive og/eller visuelle programsignaler til hele eller en del af offentligheden, 

men omfatter ikke bidragsforbindelser mellem operatører. 
3
 Det skal præciseres, at visse EU-medlemsstater fastholder en statslig deltagelse hos visse teleoperatører. Disse medlemsstater forbeholder deres 

ret til at bevare en sådan offentlig deltagelse i fremtiden. Dette begrænser ikke adgangen til markedet. I Belgien er statens deltagelse og 

stemmeret i Belgacom frit fastsat i loven, i øjeblikket i lov af 21. marts 1991 om reform af statsejede virksomheder. 



 

 

XXX 119 

Sektor eller subsektor Beskrivelse af forbehold 

8. BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE OG 

LIGNENDE INGENIØRVIRKSOMHED 

(CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, 

CPC 515, CPC 516, CPC 517 og CPC 518) 

Ingen. 

9. DISTRIBUTIONSVIRKSOMHED (undtagen 

distribution af våben, ammunition, eksplosive 

stoffer og andet krigsmateriel) 

Alle nedenstående subsektorer
1
 

AT: Ubundet for distribution af fyrværkeriartikler, antændelige artikler, sprængningsudstyr og 

giftige stoffer. Der kan for distributionen af farmaceutiske præparater og tobaksvarer kun gives 

eksklusive rettigheder og/eller tilladelser til EU-statsborgere og juridiske personer fra EU, som 

har deres hovedkontor i EU. 

FI: Ubundet for distribution af alkoholholdige drikke og farmaceutiske produkter. 

HR: Ubundet for distribution af tobaksvarer. 

A. Provisionsagenters tjenesteydelser  

                                                 
1
 Denne horisontale begrænsning vedrørende offentlige forsyningsvirksomheder finder anvendelse på distribution af kemiske produkter, 

farmaceutiske produkter, produkter til medicinsk brug, f.eks. medicinsk og kirurgisk udstyr, lægemidler og genstande til medicinsk brug, militært 

udstyr og ædle metaller (og sten) samt, i visse EU-medlemsstater, ligeledes distribution af tobak og tobaksvarer samt alkoholholdige drikkevarer.  
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a) Provisionsagenturvirksomhed i forbindelse 

med motorkøretøjer, motorcykler og 

snemobiler samt dele og tilbehør dertil (del af 

CPC 61111, del af CPC 6113 og del af CPC 

6121) 

Ingen. 

b) Anden provisionsagenturvirksomhed (CPC 

621) 

Ingen. 

B. Engroshandel  

a) Engroshandel i forbindelse med 

motorkøretøjer, motorcykler og snemobiler 

samt dele og tilbehør dertil (del af CPC 

61111, del af CPC 6113 og del af CPC 6121) 

Ingen. 

b) Engroshandel i forbindelse med 

teleterminaludstyr (del af CPC 7542) 

Ingen. 
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c) Anden engroshandel (CPC 622 undtagen 

engroshandel i forbindelse med 

energiprodukter
1
) 

FR, IT: Statsmonopol på tobak. 

FR: Tilladelser til engroshandel med apotekervarer er underlagt en økonomisk behovsprøve. 

Hovedkriterier: De eksisterende apotekers antal og geografiske tæthed. 

C. Detailhandelsvirksomhed
2
 

Detailhandel i forbindelse med 

motorkøretøjer, motorcykler og snemobiler 

samt dele og tilbehør dertil (CPC 61112, del 

af CPC 6113 og del af CPC 6121) 

Detailhandel i forbindelse med 

teleterminaludstyr (del af CPC 7542) 

ES, FR, IT: Statsmonopol på tobak. 

BE, BG, DK, FR, IT, MT, PT: Tilladelse for supermarkeder (i FR kun for hypermarkeder) er 

underlagt en økonomisk behovsprøve. Hovedkriterier: De eksisterende butikkers antal og 

virkningen for disse, befolkningstætheden, den geografiske spredning, de trafikale forhold og 

skabelsen af nye arbejdspladser. 

IE, SE: Ubundet for detailhandel med alkoholholdige drikke. 

                                                 
1
 Disse tjenesteydelser, der omfatter CPC 62271, hører under 19.D (energivirksomhed). 

2
 Omfatter ikke tjenesteydelser i forbindelse med reparation og vedligeholdelse, der hører under 6.B og 6.F.l) (forretningsservice). 

Omfatter ikke detailhandel med energiprodukter, der hører under 19.E og 19.F (energivirksomhed). 
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Detailhandel med fødevarer (CPC 631) 

Detailhandel med andre varer (ikke energi), 

undtagen detailhandel med farmaceutiske, 

medicinske og ortopædiske artikler
1
 (CPC 

632, undtagen CPC 63211 og 63297) 

SE: Økonomisk behovsprøve for midlertidig handel med klæder, sko og levnedsmidler, som 

ikke konsumeres på salgsstedet. Hovedkriterier: Indvirkning på eksisterende forretninger i det 

geografiske område. 

D. Franchising (CPC 8929) Ingen. 

10. UDDANNELSESVIRKSOMHED (kun privat 

finansieret virksomhed) 

 

A. Primærundervisning (CPC 921) 

B. Sekundærundervisning (CPC 922) 

C. Undervisning på videregående niveau (CPC 

923) 

D. Voksenundervisning (CPC 924) 

EU: For private operatørers deltagelse i uddannelsesnetværk kræves koncession. 

AT: Ubundet for videregående uddannelse og voksenundervisning ved hjælp af radio- eller TV-

udsendelser. 

BG: Ubundet for udenlandske fysiske personers og sammenslutningers levering af primær- 

og/eller sekundærundervisning og levering af videregående uddannelser. 

                                                 
1
 Detailhandel med farmaceutiske, medicinske og ortopædiske artikler hører under 6.A.k) (liberale tjenesteydelser). 
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 CZ, SK: Nationalitetskrav for flertallet af bestyrelsen. Ubundet for videregående uddannelser, 

undtagen postsekundær teknisk og erhvervsfaglig undervisning (CPC 92310). 

CY, FI, MT, RO, SE: Ubundet. 

EL: Nationalitetskrav for flertallet af bestyrelsen i primær- og sekundærskoler. Ubundet for 

videregående uddannelsesinstitutioner, der udsteder anerkendte statslige eksamensbeviser.  

ES, IT: Økonomisk behovsprøve for at oprette private universiteter, der har autorisation til at 

udstede anerkendte eksamensbeviser eller grader. Proceduren omfatter udtalelse fra parlamentet. 

Hovedkriterier: De eksisterende operatørers antal og geografiske tæthed. 

HR: Ubundet for undervisning på primærniveau (CPC 921). For sekundærundervisning: Ingen 

for juridiske personer. 

HU, SK: Antallet af skoler, der oprettes, kan begrænses af de lokale myndigheder (eller af de 

centrale myndigheder i tilfælde af gymnasier eller højere uddannelsesinstitutioner), der har 

ansvaret for at udstede tilladelser. 
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 LV: Ubundet for teknisk og erhvervsfaglig sekundærundervisning for handicappede elever 

(CPC 9224). 

SI: Ubundet for primærskoler. Nationalitetskrav for flertallet af bestyrelsen i sekundærskoler og 

videregående uddannelsesinstitutioner. 

E. Anden undervisningsvirksomhed (CPC 929) AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, 

SI, SE, UK: Ubundet. 

CZ, SK: For private operatørers deltagelse i uddannelsesnetværk kræves koncession. 

Nationalitetskrav for flertallet af bestyrelsen. 

11. TJENESTEYDELSER PÅ 

MILJØOMRÅDET
1
 

A. Spildevandsvirksomhed (CPC 9401)
2
 

B. Håndtering af fast/farligt affald, undtagen 

grænseoverskridende transport af farligt affald 

a) Renovationsvæsen (CPC 9402) 

Ingen. 

                                                 
1
 Er omfattet af den horisontale begrænsning vedrørende offentlige forsyningsvirksomheder. 

2
 Svarer til kloakvæsen. 
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b) Renholdelse og lignende tjenesteydelser (CPC 

9403) 

C. Beskyttelse af luft og klima (CPC 9404)
1
 

D. Oprydning og rensning af jord og vand 

a) Behandling, oprydning af 

kontamineret/forurenet jord og vand (del af 

CPC 9406)
2
 

E. Bekæmpelse af støj og vibrationer (CPC 

9405) 

F. Beskyttelse af biodiversitet og landskab 

a) Natur- og landskabspleje (del af CPC 9406) 

G. Andre miljø- og hjælpetjenesteydelser (CPC 

9409) 

 

                                                 
1
 Svarer til rensning af udstødningsgasser. 

2
 Svarer til en del af natur- og landskabspleje. 
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12. FINANSIELLE TJENESTEYDELSER  

A. Forsikring og forsikringsrelaterede 

tjenesteydelser 

AT: Der gives ikke tilladelse til filialer af singaporeanske forsikringsvirksomheder, hvis 

forsikringsvirksomheden ikke i Singapore har en retlig form, der svarer til eller er 

sammenlignelig med et aktieselskab eller en gensidig forsikringsforening. 

BG, ES: Før der må etableres en filial eller et agentur i Bulgarien eller Spanien til levering af 

visse forsikringstyper, skal det pågældende singaporeanske forsikringsselskab i mindst fem år 

have haft tilladelse til i Singapore at drive virksomhed inden for de samme forsikringstyper. 

EL: Etableringsretten omfatter ikke oprettelse af repræsentationskontorer eller anden permanent 

tilstedeværelse for forsikringsselskaber, medmindre de pågældende kontorer etableres som 

agenturer, filialer eller hovedsæder. 

FI: Mindst halvdelen af en forsikringsvirksomheds garanter, direktion og bestyrelse skal være 

bosiddende i Unionen, medmindre de kompetente myndigheder har givet dispensation. Filialer 

af udenlandske forsikringsvirksomheder i Finland kan ikke få tilladelse til at tilbyde lovpligtig 

pensionsforsikring. 

IT: Tilladelsen til etablering af filialer beror i sidste instans på en vurdering fra 

tilsynsmyndighedernes side. 
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 BG, PL: Krav om optagelse i det lokale register for forsikringsmæglere (ingen filialer). 

PT: For at kunne oprette en filial i Portugal skal singaporeanske forsikringsvirksomheder kunne 

dokumentere mindst fem års forudgående driftsmæssig erfaring. Direkte filialer er ikke tilladt 

for forsikringsmægling, som er forbeholdt selskaber, der er oprettet i overensstemmelse med 

lovgivningen i en EU-medlemsstat. 

SK: Singaporeanske statsborgere kan etablere et forsikringsselskab i form af et aktieselskab eller 

kan udøve forsikringsvirksomhed gennem deres datterselskaber med vedtægtsmæssigt hjemsted 

i Slovakiet (ingen filialer). 

SI: Udenlandske investorer kan ikke deltage i forsikringsselskaber under privatisering. Kun 

selskaber, som er etableret i Slovenien (ingen filialer), og indenlandske fysiske personer kan 

være medlemmer af det gensidige forsikringsselskab. Til levering af tjenesteydelser inden for 

rådgivning og skadesgodtgørelse kræves det, at selskabet er registreret som en juridisk enhed 

(ingen filialer). 

SE: Forsikringsmæglingsvirksomheder, der ikke er registreret i Sverige, må kun etablere en 

handelsmæssig tilstedeværelse via en filial. 
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B. Bankvirksomhed og andre finansielle 

tjenesteydelser (undtagen forsikring) 

EU: Kun virksomheder, der har deres vedtægtsmæssige hjemsted i Unionen, kan fungere som 

depositarer for investeringsinstitutters formue. Etablering af et specialiseret 

administrationsselskab med hovedkontor og vedtægtsmæssigt hjemsted i samme EU-

medlemsstat er påkrævet til varetagelse af administrationen af investeringsforeninger og 

investeringsselskaber. 

BG: Pensionsforsikring skal finde sted gennem deltagelse i registrerede forsikringsselskaber 

(ingen filialer). Der er krav om permanent bopæl i Bulgarien for bestyrelsesformanden og 

formanden for direktionen. 

CY: Kun medlemmer af Cyperns fondsbørs (fondsbørsmæglere) kan gennemføre transaktioner 

som led i børsmæglervirksomhed i Cypern. Et mæglerfirma kan kun registreres som medlem af 

Cyperns fondsbørs, hvis det er etableret i Cypern og er registreret i overensstemmelse med 

landets selskabslov (ingen filialer). 

HR: Ingen, undtagen for afregnings- og clearingtjenester, hvor Central Depositary Agency 

(CDA) er den eneste leverandør i Kroatien. Ikke-residenter gives adgang til CDA's tjenester på 

et ikke-diskriminatorisk grundlag. 
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 HU: Filialer af singaporeanske institutter må ikke levere tjenesteydelser vedrørende forvaltning 

af aktiver for private pensionsfonde eller forvaltning af risikovillig kapital. Bestyrelsen for en 

finansiel institution bør indbefatte mindst to medlemmer, som er ungarske statsborgere, 

residenter i den betydning, der er fastlagt i de relevante valutaforskrifter, og har haft fast bopæl i 

Ungarn i mindst et år. 

IE: Hvis der er tale om kollektive investeringsordninger i form af investeringsforeninger og 

virksomheder med variabel kapital (undtagen institutter for kollektiv investering i omsættelige 

værdipapirer (investeringsinstitutter)), skal formueadministratoren/depositaren og 

administrationsselskabet være registreret i Irland eller en anden EU-medlemsstat (ingen filialer). 

Hvis der er tale om et investeringskommanditselskab, skal mindst en af komplementarerne være 

registreret i Irland. For at blive medlem af en fondsbørs i Irland skal en enhed enten a) have 

særlig tilladelse i Irland, hvilket forudsætter, at den er registreret eller er et partnerskab med 

hovedsæde/vedtægtsmæssigt hjemsted i Irland, eller b) have særlig tilladelse i en anden EU-

medlemsstat i henhold til EU's direktiv om investeringsservice. 
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 IT: For at få tilladelse til at forvalte værdipapirafviklingssystemet med en etablering i Italien 

skal et selskab registreres i Italien (ingen filialer). Et selskab skal registreres som juridisk person 

i Italien (ingen filialer) for at få tilladelse til at forvalte en værdipapircentral med en etablering i 

Italien. Hvis der er tale om kollektive investeringsordninger bortset fra investeringsinstitutter, 

der er harmoniseret i henhold til EU-retten, skal formueadministratoren/depositaren være 

registreret som juridisk person i Italien eller en anden EU-medlemsstat og være etableret via en 

filial i Italien. Administrationsselskaber for investeringsinstitutter, der ikke er harmoniseret i 

henhold til EU-retten, skal også være registreret som juridisk person i Italien (ingen filialer). 

Kun banker, forsikringsselskaber, investeringsselskaber og administrationsselskaber for 

investeringsinstitutter, der er harmoniseret i henhold til EU-retten og har et retligt hovedsæde i 

EU, samt investeringsinstitutter, der er registreret som juridisk person i Italien, må administrere 

pensionsfondsmidler. Til dørsalg skal formidlere anvende autoriserede sælgere af finansielle 

tjenesteydelser med bopæl i en EU-medlemsstat. Udenlandske formidleres 

repræsentationskontorer kan ikke udføre aktiviteter med sigte på at levere tjenesteydelser på 

investeringsområdet. 
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 LT: Til forvaltningen af aktiver skal der etableres et specialiseret administrationsselskab (ingen 

filialer). Kun firmaer med vedtægtsmæssigt hjemsted i Litauen kan optræde som depositarer for 

aktiver. 

PT: Administration af pensionsfonde må kun varetages af specialiserede selskaber, der er 

registreret som juridisk person 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 foretage forvaltning af pensionsfonde i andre EU-medlemsstater (ubundet for 

direkte filialer fra tredjelande). 

RO: Filialer af udenlandske institutter må ikke levere tjenesteydelser vedrørende forvaltning af 

aktiver. 

SK: Investeringstjenesteydelser i Slovakiet kan leveres af banker, investeringsselskaber, 

investeringsfonde og værdipapirforhandlere, som har juridisk status som et aktieselskab med en 

egenkapital i overensstemmelse med lovens foranstaltninger (ingen filialer). 

SI: Ubundet med hensyn til deltagelse i banker under privatisering og for private pensionsfonde 

(frivillige pensionsfonde). 

SE: En stifter af en sparekasse skal være en fysisk person med bopæl i Unionen. 
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13. SUNDHEDSVÆSEN OG SOCIALE 

TJENESTEYDELSER
1
 (kun privat 

finansierede tjenesteydelser) 

 

A. Hospitalsvirksomhed (CPC 9311) 

B. Ambulancevirksomhed (CPC 93192) 

C. Behandlingshjem, der ikke udøver 

hospitalsvirksomhed (CPC 93193) 

D. Sociale tjenesteydelser (CPC 933) 

EU: Krav om koncession for private operatørers deltagelse i sundhedsnetværk og sociale 

netværk. Eventuel anvendelse af økonomisk behovsprøve. Hovedkriterier: De eksisterende 

virksomheders antal og betydningen for disse, den trafikale infrastruktur, befolkningstætheden, 

den geografiske spredning og skabelsen af nye arbejdspladser. 

AT, SI: Ubundet for ambulancevirksomhed. 

BG: Ubundet for hospitalsvirksomhed, ambulancevirksomhed og for behandlingshjem, der ikke 

udøver hospitalsvirksomhed. 

CY, CZ, FI, MT, SE, SK: Ubundet. 

HU: Ubundet for sociale tjenesteydelser. 

PL: Ubundet for ambulancevirksomhed, for behandlingshjem, der ikke udøver 

hospitalsvirksomhed, og for sociale tjenesteydelser. 

BE, UK: Ubundet for ambulancevirksomhed, for behandlingshjem, der ikke udøver 

hospitalsvirksomhed, og for sociale tjenesteydelser, der ikke er hvilehjem, plejehjem eller 

ældrehjem. 

                                                 
1
 Er omfattet af den horisontale begrænsning vedrørende offentlige forsyningsvirksomheder. 
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 HR: Alle, der leverer tjenesteydelser direkte til patienter eller behandler patienter, skal være i 

besiddelse af en licens fra erhvervskammeret. 

14. TURISME OG REJSERELATEREDE 

TJENESTEYDELSER 

 

A. Hoteller, restauranter og catering (CPC 641, 

CPC 642 og CPC 643) 

undtagen catering inden for 

lufttransportsektoren 

BG: Krav om registrering som juridisk person (ingen filialer). 

IT: Økonomisk behovsprøve for værtshuse, caféer og restauranter. Hovedkriterier: De 

eksisterende operatørers antal og geografiske tæthed. 

HR: Placering i beskyttede områder af særlig historisk eller kunstnerisk interesse og i 

nationalparker eller naturområder kræver tilladelse fra den kroatiske regering. 

B. Rejsebureau- og rejsearrangørvirksomhed 

(inklusive turledere) (CPC 7471) 

BG: Ubundet for direkte filialer (krav om registrering som juridisk person).  

PT: Krav om etablering af en kommerciel virksomhed med virksomhedsbasis i Portugal 

(ubundet for filialer). 

C. Turistguidevirksomhed (CPC 7472) Ingen. 
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15. FRITIDS- OG SPORTSAKTIVITETER 

SAMT KULTURELLE AKTIVITETER 

(undtagen audiovisuelle tjenesteydelser) 

 

A. Forlystelsesvirksomhed (herunder teater, 

levende musik, cirkus og 

diskoteksvirksomhed) (CPC 9619) 

CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SI, SK: Ubundet. 

BG: Ubundet, undtagen for underholdning præsteret af teaterinstruktører, sanggrupper, bands og 

orkestre (CPC 96191), virksomhed udøvet af forfattere, komponister, billedhuggere, entertainere 

og andre selvstændigt udøvende kunstnere (CPC 96192) og tjenesteydelser i tilknytning til 

teatervirksomhed (CPC 96193). 

EE: Ubundet for anden forlystelsesvirksomhed (CPC 96199), undtagen for biografer og teatre. 

LV: Ubundet, undtagen for drift af biografer og teatre (del af CPC 96199). 
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B. Nyheds- og pressebureauer (CPC 962) FR: Den udenlandske deltagelse i selskaber, der udgiver publikationer på fransk, må ikke 

overstige 20 % af kapitalen eller stemmerettighederne i selskabet. Pressetjenester: Ubundet, 

bortset fra, at singaporeanske pressebureauer kan etablere en filial eller et kontor i Frankrig 

udelukkende med henblik på at indsamle nyhedsstof. Det præciseres, at sådanne filialer eller 

kontorer ikke må distribuere nyhedsstof. 

BG, CY, CZ, EE, HU, LT, MT, RO, PL, SI, SK: Ubundet. 

PT: Nyhedsselskaber, der er registreret i Portugal som aktieselskaber, "Sociedade Anónima", 

skal have aktiekapitalen i form af aktier noteret på navn. 

C. Biblioteker, arkiver, museer og anden kulturel 

virksomhed
1
 (CPC 963) 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, 

SK, SI, SE, UK: Ubundet. 

AT, LT: Krav om koncession eller licens for private operatørers deltagelse i biblioteker, arkiver, 

museer og anden kulturel virksomhed. 

                                                 
1
 Er omfattet af den horisontale begrænsning vedrørende offentlige forsyningsvirksomheder. 
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D. Tjenesteydelser i forbindelse med sport (CPC 

9641) 

AT, SI: Ubundet for skiskoler og bjergførervirksomhed. 

BG, CY, CZ, EE, LV, MT, PL, RO, SK: Ubundet. 

E. Tjenesteydelser i forbindelse med rekreative 

parker og strande (CPC 96491) 

Ingen. 

16. TRANSPORTTJENESTER  

A. Søtransport
1
  

                                                 
1
 Den horisontale begrænsning vedrørende offentlige forsyningsvirksomheder finder anvendelse på havnevirksomhed og anden maritim transport, 

der kræver anvendelse af offentlig ejendom. 
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a) International passagertransport (CPC 7211, 

undtagen national cabotagesejlads
1
). 

b) International godstransport (CPC 7212, 

undtagen national cabotagesejlads
2
). 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, 

SI, SE, UK: Ubundet for etablering af registreret virksomhed med henblik på flådedrift under 

flaget i den stat, hvor virksomheden etableres. 

B. Transport ad indre vandveje  

                                                 
1
 Uden at det berører de aktiviteter, der kan betragtes som cabotagesejlads under den relevante nationale lovgivning, omfatter denne liste ikke 

nationale cabotagetjenesteydelser, som i princippet dækker transport af passagerer eller varer mellem en havn eller et sted i en EU-medlemsstat 

og en anden havn eller et andet sted i den samme medlemsstat, herunder på dens kontinentalsokkel, jf. De Forenede Nationers havretskonvention, 

og trafik, der starter og slutter i samme havn eller på samme sted i en EU-medlemsstat. 
2
 Uden at det berører de aktiviteter, der kan betragtes som cabotagesejlads under den relevante nationale lovgivning, omfatter denne liste ikke 

nationale cabotagetjenesteydelser, som i princippet dækker transport af passagerer eller varer mellem en havn eller et sted i en EU-medlemsstat 

og en anden havn eller et andet sted i den samme medlemsstat, herunder på dens kontinentalsokkel, jf. De Forenede Nationers havretskonvention, 

og trafik, der starter og slutter i samme havn eller på samme sted i en EU-medlemsstat. 
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a) Passagertransport (CPC 7221, undtagen 

national cabotagesejlads
1
) 

b) Godstransport (CPC 7222, undtagen national 

cabotagesejlads
2
) 

EU: Foranstaltninger baseret på eksisterende eller fremtidige aftaler om adgang til indre 

vandveje (inkl. aftaler om skibsfart på ruten Rhinen-Main-Donau), hvor nogle af 

trafikrettighederne er forbeholdt operatører, der er etableret i de berørte lande, og som opfylder 

nationalitetskriterierne for ejerskab. Underlagt foranstaltninger om gennemførelse af 

Mannheimkonventionen om skibsfart på Rhinen. 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, 

SK, SI, SE, UK: Ubundet for etablering af registreret virksomhed med henblik på flådedrift 

under flaget i den stat, hvor virksomheden etableres. 

SK: Ubundet for direkte filialer (krav om registrering som juridisk person). 

                                                 
1
 Uden at det berører de aktiviteter, der kan betragtes som cabotagesejlads under den relevante nationale lovgivning, omfatter denne liste ikke 

nationale cabotagetjenesteydelser, som i princippet dækker transport af passagerer eller varer mellem en havn eller et sted i en EU-medlemsstat 

og en anden havn eller et andet sted i den samme medlemsstat, herunder på dens kontinentalsokkel, jf. De Forenede Nationers havretskonvention, 

og trafik, der starter og slutter i samme havn eller på samme sted i en EU-medlemsstat. 
2
 Uden at det berører de aktiviteter, der kan betragtes som cabotagesejlads under den relevante nationale lovgivning, omfatter denne liste ikke 

nationale cabotagetjenesteydelser, som i princippet dækker transport af passagerer eller varer mellem en havn eller et sted i en EU-medlemsstat 

og en anden havn eller et andet sted i den samme medlemsstat, herunder på dens kontinentalsokkel, jf. De Forenede Nationers havretskonvention, 

og trafik, der starter og slutter i samme havn eller på samme sted i en EU-medlemsstat. 



 

 

XXX 139 

Sektor eller subsektor Beskrivelse af forbehold 

 AT: Nationalitetskrav for fysiske personers etablering af rederi. Hvis der er tale om etablering 

som en juridisk person, gælder nationalitetskravet direktionen og bestyrelsen. Krav om 

registrering eller permanent etablering i Østrig. Desuden skal hovedparten af aktieandelene være 

i EU-borgeres besiddelse. 

HR: Ubundet. 

BG: Ubundet for direkte filialer (krav om registrering som juridisk person). 

HU: Det kan eventuelt være et krav, at staten deltager i etableringen. 

FI: Tjenesteydelser kan kun leveres af skibe under finsk flag. 

C. Jernbanetransport
1
 

a) Passagertransport (CPC 7111) 

b) Godstransport (CPC 7112) 

BG, SK: Ubundet for direkte filialer (krav om registrering som juridisk person). 

HR: Ubundet. 

                                                 
1
 Den horisontale begrænsning vedrørende offentlige forsyningsvirksomheder finder anvendelse på jernbanetransport, der kræver anvendelse af 

offentlig ejendom. 
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D. Vejtransport
1
  

a) Passagertransport (CPC 7121 og CPC 7122) EU: Udenlandske investorer kan ikke udøve transportvirksomhed i en medlemsstat (cabotage), 

undtagen for udlejning til ikke-rutekørsel af busser med chauffør. 

EU: Økonomisk behovsprøve for taxakørsel. Hovedkriterier: De eksisterende operatørers antal 

og betydningen for disse, befolkningstætheden, den geografiske spredning, de trafikale forhold 

og skabelsen af nye arbejdspladser. 

AT: Der kan kun gives eksklusive rettigheder og/eller tilladelser til EU-statsborgere og juridiske 

personer fra EU, som er etableret og har deres hovedkontor i EU. 

BG: Der kan kun gives eksklusive rettigheder og/eller tilladelser til EU-statsborgere og juridiske 

personer fra EU, som er etableret og har deres hovedkontor i EU. Ubundet for direkte filialer 

(krav om registrering som juridisk person). FI, LV: Der kræves autorisation; gives ikke til 

udenlandsk registrerede køretøjer. 

LV og SE: Krav til etablerede enheder om at benytte køretøjer med national indregistrering. 

ES: Økonomisk behovsprøve for CPC 7122. Hovedkriterier: Lokal efterspørgsel. 

                                                 
1
 Er omfattet af den horisontale begrænsning vedrørende offentlige forsyningsvirksomheder. 
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 IT, PT: Økonomisk behovsprøve for limousinekørsel. Hovedkriterier: De eksisterende 

operatørers antal og betydningen for disse, befolkningstætheden, den geografiske spredning, de 

trafikale forhold og skabelsen af nye arbejdspladser. 

ES, IE, IT: Økonomisk behovsprøve for intercitybuskørsel. Hovedkriterier: De eksisterende 

operatørers antal og betydningen for disse, befolkningstætheden, den geografiske spredning, de 

trafikale forhold og skabelsen af nye arbejdspladser. 

FR: Ubundet for intercitybuskørsel. 

b) Godstransport
1
 (CPC 7123, undtagen 

transport af post for egen regning
2
) 

AT, BG: Der kan kun gives eksklusive rettigheder og/eller tilladelser til EU-statsborgere og 

juridiske personer fra EU, som er etableret og har deres hovedkontor i EU. 

BG: Ubundet for direkte filialer (krav om registrering som juridisk person). 

FI, LV: Der kræves autorisation; gives ikke til udenlandsk registrerede køretøjer. 

LV og SE: Krav til etablerede enheder om at benytte køretøjer med national indregistrering. 

IT, SK: Økonomisk behovsprøve. Hovedkriterier: Lokal efterspørgsel. 

                                                 
1
 Den horisontale begrænsning vedrørende offentlige forsyningsvirksomheder finder anvendelse i visse medlemsstater. 

2
 Del af CPC 71235, der hører under Kommunikationsvirksomhed under 2.A (post- og kurervirksomhed) i tillæg 8-A-1. 
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E. Rørledningstransport af andet end 

brændstoffer
1
,
2
(CPC 7139) 

AT: Der kan kun gives eksklusive rettigheder til EU-statsborgere og juridiske personer fra EU, 

som har deres hovedkontor i EU. 

17. TJENESTEYDELSER I TILKNYTNING 

TIL TRANSPORTVIRKSOMHED
3
 

 

A. Tjenesteydelser i tilknytning til søtransport
4
 

a) Lager- og pakhusvirksomhed (del af CPC 

742) 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, 

SK, SI, SE, UK: Ubundet for etablering af registreret virksomhed med henblik på flådedrift 

under flaget i den stat, hvor virksomheden etableres. 

                                                 
1
 Rørledningstransport af brændstoffer hører under 19.B (energivirksomhed). 

2
 Er omfattet af den horisontale begrænsning vedrørende offentlige forsyningsvirksomheder. 

3
 Omfatter ikke reparation og vedligeholdelse af transportudstyr, der hører under 6.F.l) 1 til 6.F.l) 4 (forretningsservice). 

4
 Den horisontale begrænsning vedrørende offentlige forsyningsvirksomheder finder anvendelse på havnevirksomhed, andre støttetjenester, der 

kræver anvendelse af den offentlige ejendom, og slæbe- og bugservirksomhed. 
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b) Tjenesteydelser inden for toldbehandling
1
 

c) Tjenesteydelser vedrørende 

containerterminaler og oplagring
2
 

d) Skibsagenturvirksomhed
3
 

IT: Økonomisk behovsprøve
4
 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. Bopælskrav for "raccomandatario marittimo". 

                                                 
1
 Ved "tjenesteydelser inden for toldbehandling" forstås aktiviteter, der består i på en anden parts vegne at gennemføre toldformaliteter vedrørende 

import, eksport eller transport af gods, uanset om disse tjenesteydelser er en hovedaktivitet for tjenesteyderen eller et almindeligt supplement til 

vedkommendes hovedaktivitet. 
2
 Ved "tjenesteydelser vedrørende containerterminal og oplagring" forstås aktiviteter, der består i at oplagre containere såvel i havne som inde i 

landet med henblik på at fylde/tømme dem, reparere dem og gøre dem klar til afskibning. 
3
 Ved "skibsagenturvirksomhed" forstås aktiviteter, der består i som agent inden for et givet geografisk område at repræsentere et eller flere 

rederiers forretningsinteresser inden for følgende områder: 

markedsføring og salg af søtransport og hertil knyttede tjenesteydelser, lige fra udarbejdelse af tilbud til fakturering, og udstedelse af 

konnossementer på vegne af virksomhederne, erhvervelse og videresalg af de fornødne tilknyttede tjenesteydelser, udarbejdelse af 

dokumentation samt tilvejebringelse af forretningsoplysninger, 

handelen på virksomhedernes vegne, organisering af skibsanløb eller overtagelse af gods, når det er påkrævet. 
4
 Denne foranstaltning finder anvendelse på et ikke-diskriminerende grundlag. 
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e) Maritim speditørvirksomhed
1
 

f) Udlejning af skibe med besætning (CPC 

7213) 

g) Slæbe- og bugservirksomhed (CPC 7214) 

h) Hjælpetjenesteydelser inden for søtransport 

(del af CPC 745) 

i) Andre hjælpetjenesteydelser(herunder 

catering) (del af CPC 749) 

BG: Ubundet for direkte filialer (krav om registrering som juridisk person). For 

skibsagenturvirksomhed har singaporeanske rederier ret til at etablere filialer, der kan fungere 

som agenturer for deres hovedkontor. Der kan kun leveres tjenesteydelser i tilknytning til 

søtransport, der kræver anvendelse af skibe, hvis disse opererer under bulgarsk flag. 

Nationalitetskrav. 

HR: Ubundet for toldbehandlingsvirksomhed, tjenesteydelser vedrørende containerterminal og 

oplagring, skibsagenturvirksomhed og maritim speditørvirksomhed. For håndtering af gods 

inden for søtransport, opbevaring og oplagring af fragt, andre hjælpetjenesteydelser (herunder 

catering), slæbe- og bugservirksomhed og hjælpetjenesteydelser inden for søtransport: Ingen, 

dog har udenlandske juridiske personer pligt til at oprette en virksomhed i Kroatien, som skal 

opnå koncession fra havnemyndigheden efter en offentlig udbudsprocedure. Antallet af 

tjenesteydere kan være begrænset, afhængigt af begrænsningerne i havnekapacitet. 

                                                 
1
 Ved "maritim speditørvirksomhed" forstås aktiviteter, der består i at tilrettelægge og kontrollere forsendelsesoperationer på rederiernes vegne ved 

at erhverve transportydelser og tilknyttede tjenesteydelser, udarbejde dokumentation og tilvejebringe forretningsoplysninger. 
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 SI: Kun juridiske personer, der er etableret i Slovenien (ingen filialer), kan foretage 

toldbehandling. 

FI: Tjenesteydelser kan kun leveres af skibe under finsk flag. 

B. Tjenesteydelser i tilknytning til transport ad 

indre vandveje
1
 

a) Godshåndtering (del af CPC 741) 

b) Lager- og pakhusvirksomhed (del af CPC 

742) 

c) Godstransportagenturvirksomhed (del af CPC 

748) 

EU: Foranstaltninger baseret på eksisterende eller fremtidige aftaler om adgang til indre 

vandveje (inkl. aftaler om skibsfart på ruten Rhinen-Main-Donau), hvor nogle af 

trafikrettighederne er forbeholdt operatører, der er etableret i de berørte lande, og som opfylder 

nationalitetskriterierne for ejerskab. Underlagt foranstaltninger om gennemførelse af 

Mannheimkonventionen om skibsfart på Rhinen. 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, 

SK, SI, SE, UK: Ubundet for etablering af registreret virksomhed med henblik på flådedrift 

under flaget i den stat, hvor virksomheden etableres. 

                                                 
1
 Den horisontale begrænsning vedrørende offentlige forsyningsvirksomheder finder anvendelse på havnevirksomhed, andre støttetjenester, der 

kræver anvendelse af den offentlige ejendom, og slæbe- og bugservirksomhed. 
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d) Udlejning af skibe med besætning (CPC 

7223) 

e) Slæbe- og bugservirksomhed (CPC 7224) 

f) Hjælpetjenesteydelser inden for transport ad 

indre vandveje (del af CPC 745) 

g) Andre hjælpetjenesteydelser (del af CPC 749) 

AT: Nationalitetskrav for fysiske personers etablering af rederi. Hvis der er tale om etablering 

som en juridisk person, gælder nationalitetskravet direktionen og bestyrelsen. Krav om 

registrering eller permanent etablering af et selskab i Østrig. Desuden skal hovedparten af 

aktieandelene være i EU-borgeres besiddelse, undtagen for lager- og pakhusvirksomhed, 

godstransportagenturvirksomhed og inspektion inden afsendelse. 

BG: Ubundet for direkte filialer (krav om registrering som juridisk person). Deltagelse i 

bulgarske selskaber er begrænset til 49 %. 

HU: Det kan eventuelt være et krav, at staten deltager i etableringen, undtagen for lager- og 

pakhusvirksomhed. 

FI: Tjenesteydelser kan kun leveres af skibe under finsk flag. 

SI: Kun juridiske personer, der er etableret i Slovenien (ingen filialer), kan foretage 

toldbehandling. 

HR: Ubundet. 
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C. Tjenesteydelser i tilknytning til 

jernbanetransport
1
 

a) Godshåndtering (del af CPC 741) 

b) Lager- og pakhusvirksomhed (del af CPC 

742) 

c) Godstransportagenturvirksomhed (del af CPC 

748) 

d) Slæbe- og bugservirksomhed (CPC 7113) 

e) Hjælpetjenester inden for jernbanetransport 

(CPC 743) 

f) Andre hjælpetjenesteydelser (del af CPC 749) 

BG: Ubundet for direkte filialer (krav om registrering som juridisk person). Deltagelse i 

bulgarske selskaber er begrænset til 49 %. 

SI: Kun juridiske personer, der er etableret i Slovenien (ingen filialer), kan foretage 

toldbehandling. 

HR: Ubundet for slæbe- og bugservirksomhed. 

                                                 
1
 Den horisontale begrænsning vedrørende offentlige forsyningsvirksomheder finder anvendelse på tjenesteydelser, der kræver anvendelse af den 

offentlige ejendom. 
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D. Tjenesteydelser i tilknytning til vejtransport
1
 

a) Godshåndtering (del af CPC 741) 

b) Lager- og pakhusvirksomhed (del af CPC 

742) 

c) Godstransportagenturvirksomhed (del af CPC 

748) 

d) Udlejning af erhvervsmotorkøretøjer med 

fører (CPC 7124) 

e) Hjælpetjenesteydelser inden for 

vejtransportudstyr (CPC 744) 

f) Andre hjælpetjenesteydelser (del af CPC 749) 

AT: For udlejning af erhvervsmotorkøretøjer med fører kan der kun gives tilladelse til EU-

statsborgere og juridiske personer fra EU, som er etableret og har deres hovedkontor i EU. 

Nationalitetskrav for personer og aktionærer, som er beføjet til at repræsentere en juridisk 

person eller et partnerskab. 

BG: Ubundet for direkte filialer (krav om registrering som juridisk person). Deltagelse i 

bulgarske selskaber er begrænset til 49 %. Nationalitetskrav. 

FI: Krav om tilladelse til udlejning af erhvervsmotorkøretøjer med fører; gives ikke til 

udenlandsk registrerede køretøjer. 

SI: Kun juridiske personer, der er etableret i Slovenien (ingen filialer), kan foretage 

toldbehandling. 

MT: Nationalitetskrav. 

HR: Ubundet for udlejning af erhvervsmotorkøretøjer med fører. 

                                                 
1
 Den horisontale begrænsning vedrørende offentlige forsyningsvirksomheder finder anvendelse på tjenesteydelser, der kræver anvendelse af den 

offentlige ejendom. 
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F. Tjenesteydelser i tilknytning til 

rørledningstransport af andre produkter end 

brændstoffer
1
 

a) Lager- og pakhusvirksomhed for andre varer 

end brændstoffer, der transporteres ad 

rørledning
2
 (del af CPC 742) 

Ingen, undtagen for AT: Nationalitetskrav for administrerende direktører. 

18. ANDRE TRANSPORTTJENESTER  

Levering af kombinerede transporttjenesteydelser Alle medlemsstater, undtagen AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, 

SK: Ingen, uden at det berører begrænsningerne som anført i denne liste over forpligtelser for en 

given transportform. 

AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Ubundet. 

                                                 
1
 Tjenesteydelser i tilknytning til rørledningstransport af brændstoffer hører under 19.C (energivirksomhed). 

2
 Er omfattet af den horisontale begrænsning vedrørende offentlige forsyningsvirksomheder. 
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19. ENERGIVIRKSOMHED  

A. Tjenesteydelser i forbindelse med 

råstofudvinding
1
 (CPC 883)

2
 

Ingen. 

B. Rørledningstransport af brændstoffer
3
 (CPC 

7131) 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, 

SI, SE, UK: Ubundet. 

                                                 
1
 Er omfattet af den horisontale begrænsning vedrørende offentlige forsyningsvirksomheder. 

2
 Omfatter følgende tjenesteydelser på honorar- eller kontraktbasis: rådgivning og konsulentbistand vedrørende minearbejde, forberedelser til 

etablering af boreplads på land, opstilling af boreudstyr på land, borearbejde, tjenesteydelser i tilknytning til borekroner, foringsrør- og rør, 

boremudderlevering og boremudderdesign, kontrol af faste stoffer i boremudderet, fiskeoperationer og andre specielle operationer nede i 

borehullet, geologisk assistance og overvågning af borearbejdet på borepladsen, kernetagning, prøveproduktion, operationer udført med 

stålwireudstyr i borehullet, levering og håndtering af endelig brøndvæske (saltopløsning), levering og installation af udstyr til færdiggørelse af 

boringen, cementering (pumpning af cement mellem forerør og formation), stimulering (frakturering, syring og højtrykspumpning), 

brøndoverhaling og brøndreparation, endelig brøndplombering og lukning. 

Omfatter ikke direkte adgang til eller udnyttelse af naturressourcer. 

Omfatter ikke forberedelser til etablering af boreplads med henblik på boring efter andre ressourcer end olie og gas (CPC 5115), der hører under 

afsnit 8 (Bygge- og anlægsarbejde og hertil knyttet ingeniørvirksomhed). 
3
 Er omfattet af den horisontale begrænsning vedrørende offentlige forsyningsvirksomheder. 
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C. Lager- og pakhusvirksomhed for 

brændstoffer, der transporteres ad rørledning
1
 

(del af CPC 742) 

PL: Investorer fra energieksporterende lande kan forbydes at erhverve kontrol over aktiviteten. 

Ubundet for direkte filialer (krav om registrering som juridisk person). 

D. Engroshandel med faste, flydende og 

luftformige brændstoffer og tilknyttede 

produkter (CPC 62271) 

og engroshandel med elektricitet, damp og 

varmt vand
2
 

EU: Ubundet for engroshandel med elektricitet, damp og varmt vand. 

E. Detailhandel med motorbrændstof (CPC 613) 

F. Detailhandel med brændselsolier, flaskegas, 

kul og træ (CPC 63297) 

og detailhandel med elektricitet, gas (ikke 

flaskegas), damp og varmt vand
3
 

EU: Ubundet for detailhandel med motorbrændstof, elektricitet, gas (ikke flaskegas), damp og 

varmt vand. 

BE, BG, DK, FR, IT, MT, PT: For så vidt angår detailhandel med brændselsolier, flaskegas, kul 

og træ er udstedelse af tilladelse for supermarkeder (i FR kun for hypermarkeder) underlagt en 

økonomisk behovsprøve. Hovedkriterier: De eksisterende butikkers antal og virkningen for 

disse, befolkningstætheden, den geografiske spredning, de trafikale forhold og skabelsen af nye 

arbejdspladser. 

                                                 
1
 Er omfattet af den horisontale begrænsning vedrørende offentlige forsyningsvirksomheder. 

2
 Er omfattet af den horisontale begrænsning vedrørende offentlige forsyningsvirksomheder. 

3
 Er omfattet af den horisontale begrænsning vedrørende offentlige forsyningsvirksomheder. 
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G. Tjenesteydelser i tilknytning til 

energidistribution
1
 (CPC 887) 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, HU, IT, LU, LT, MT, NL, PL, PT, RO, 

SK, SE, UK: Ubundet, undtagen for konsulentvirksomhed, og ingen forbehold for 

konsulentvirksomhed. 

SI: Ubundet, undtagen for tjenesteydelser i forbindelse med distribution af gas, og ingen 

forbehold for distribution af gas. 

20. ANDRE TJENESTEYDELSER, i.a.n.  

a) Vaske-, rensnings- og farvningsvirksomhed 

(CPC 9701) 

Ingen. 

b) Frisørvirksomhed (CPC 97021) IT: Økonomisk behovsprøve anvendt på grundlag af national behandling. En eventuel 

økonomisk behovsprøve fastsætter et maksimalt antal tjenesteydere. Hovedkriterier: 

Virksomhedspopulation og -tæthed. 

c) Kosmetisk behandling, manicure og pedicure 

(CPC 97022) 

IT: Økonomisk behovsprøve anvendt på grundlag af national behandling. En eventuel 

økonomisk behovsprøve fastsætter et maksimalt antal tjenesteydere. Hovedkriterier: 

Virksomhedspopulation og -tæthed. 

                                                 
1
 Er omfattet af den horisontale begrænsning vedrørende offentlige forsyningsvirksomheder, undtagen for så vidt angår konsulentvirksomhed. 
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d) Anden skønhedspleje, i.a.n. (CPC 97029) IT: Økonomisk behovsprøve anvendt på grundlag af national behandling. En eventuel 

økonomisk behovsprøve fastsætter et maksimalt antal tjenesteydere. Hovedkriterier: 

Virksomhedspopulation og -tæthed. 

e) Spavirksomhed og ikke-terapeutisk massage, i 

det omfang formålet er fysisk afslapning og 

velvære og ikke medicinsk behandling eller 

genoptræning
1
,
2
 (CPC ver. 1.0 97230) 

Ingen. 

f) Telekommunikationstilslutning (CPC 7543) Ingen. 

                                                 
1
 Terapeutisk massage og badekurvirksomhed hører under 6.A.h) (lægevirksomhed og tandlægevirksomhed), 6.A.j) 2 (virksomhed udøvet af 

sygeplejersker, fysioterapeuter og paramedicinsk personale og sundhedsvæsen) (13.A og 13.C). 
2
 Den horisontale begrænsning vedrørende offentlige forsyningsvirksomheder finder anvendelse på spavirksomhed og ikke-terapeutisk massage, 

der finder sted på det offentlige område, f.eks. visse vandkilder. 
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Tillæg 8-A-3 

 

 

UNIONEN 

 

LISTE OVER SPECIFIKKE FORPLIGTELSER I HENHOLD TIL ARTIKEL 8.14  

(NØGLEPERSONALE OG PRAKTIKANTER)  

OG ARTIKEL 8.15 (SÆLGERE AF TJENESTEYDELSER TIL VIRKSOMHEDERNE) 

 

(NØGLEPERSONALE, PRAKTIKANTER OG SÆLGERE AF TJENESTEYDELSER TIL 

VIRKSOMHEDERNE) 

 

1. Nedenstående liste over forbehold angiver de former for erhvervsvirksomhed, som 

liberaliseres i henhold til artikel 8.7 og 8.12 (Liste over specifikke forpligtelser), og for hvilke 

visse begrænsninger vedrørende nøglepersonale og praktikanter finder anvendelse i 

overensstemmelse med artikel 8.14 (Nøglepersonale og praktikanter) og 8.15 (Sælgere af 

tjenesteydelser til virksomhederne). Listen består af følgende elementer: 

 

a) første kolonne med en angivelse af den sektor eller subsektor, som er omfattet af 

begrænsninger, og 

 

b) anden kolonne med en beskrivelse af de gældende begrænsninger. 

 

EU påtager sig ingen forpligtelser for nøglepersonale inden for de former for 

erhvervsvirksomhed, der ikke er liberaliseret (forbliver ubundet) i overensstemmelse med 

artikel 8.12 (Liste over specifikke forpligtelser). 
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2. Ved angivelsen af de forskellige sektorer og subsektorer forstås der 

 

a) ved "ISIC rev 3.1" den internationale standardklassifikation af al erhvervsmæssig 

virksomhed (International Standard Industrial Classification of all Economic Activities) 

som fastsat i de statistiske publikationer fra De Forenede Nationers statistiske kontor 

(Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers, Series M, N° 4, ISIC REV 

3.1, 2002), 

 

b) ved "CPC" den centrale produktnomenklatur (Central Products Classification) som 

anført i fodnote 23 til artikel 8.21 (Computertjenester), og 

 

c) ved "CPC ver. 1.0" den centrale produktnomenklatur (Central Products Classification) 

som fastsat i de statistiske publikationer fra De Forenede Nationers statistiske kontor 

(Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers, Series M, N° 77, CPC ver 

1.0, 1998). 

 

3. Forpligtelser vedrørende nøglepersonale og praktikanter finder ikke anvendelse i tilfælde, 

hvor hensigten eller virkningen af deres midlertidige tilstedeværelse er at gribe ind i eller på 

anden måde påvirke resultatet af en tvist eller forhandling mellem arbejdsmarkedets parter. 

 

4. Nedenstående liste omfatter ikke foranstaltninger vedrørende kvalifikationskrav og -

procedurer, tekniske standarder og licenskrav og -procedurer, når de ikke udgør en 

begrænsning i den i artikel 8.14 (Nøglepersonale og praktikanter) og 8.15 (Sælgere af 

tjenesteydelser til virksomhederne) anvendte betydning. Disse foranstaltninger (f.eks. kravet 

om licens, kravet om at opnå godkendelse af kvalifikationer inden for regulerede sektorer, 

kravet om at bestå specifikke eksamener, herunder sprogeksamener, kravet om fast bopæl på 

det område, hvor den pågældende erhvervsvirksomhed udøves) finder under alle 

omstændigheder anvendelse på nøglepersonale og praktikanter fra Singapore, også selv om de 

ikke er anført nedenfor. 
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5. Alle andre krav i EU's love og foranstaltninger vedrørende indrejse, ophold, arbejde og 

socialsikringsforanstaltninger gælder fortsat, herunder foranstaltninger om opholdsperiode, 

mindsteløn og kollektive lønoverenskomster, selv om de ikke er anført nedenfor. 

 

6. Nedenstående liste omfatter ikke foranstaltninger vedrørende subsidier, der ydes af en part, jf. 

aftalens artikel 8.1 (Formål og anvendelsesområde), stk. 2, litra a). 

 

7. Nedenstående liste berører ikke eventuelle offentlige monopoler eller eksklusive rettigheder 

som beskrevet i listen over forpligtelser vedrørende etablering. 

 

8. I de sektorer, hvor en økonomisk behovsprøve finder anvendelse, er hovedkriteriet 

vurderingen af den relevante markedssituation i den EU-medlemsstat eller den region, hvor 

tjenesteydelsen vil blive leveret, herunder under hensyntagen til antallet af og konsekvenserne 

for eksisterende tjenesteydere. 

 

9. De rettigheder og forpligtelser, der gælder i henhold til nedenstående liste, har ingen 

selveffektuerende effekt, og de giver således hverken fysiske eller juridiske personer nogen 

direkte rettigheder. 

 

10. Følgende forkortelser er benyttet i nedenstående liste: 

 

AT Østrig 

BE Belgien 

BG Bulgarien 

CY Cypern 

CZ Tjekkiet 
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DE Tyskland 

DK Danmark 

EU Den Europæiske Union og alle dens medlemsstater 

ES Spanien 

EE Estland 

FI Finland 

FR Frankrig 

EL Grækenland 

HR Kroatien 

HU Ungarn 

IE Irland 

IT Italien 

LV Letland 

LT Litauen 

LU Luxembourg 

MT Malta 

NL Nederlandene 

PL Polen 

PT Portugal 

RO Rumænien 

SK Slovakiet 

SI Slovenien 

SE Sverige 

UK Det Forenede Kongerige 
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ALLE SEKTORER Økonomisk behovsprøve 

BG, HU: Økonomisk behovsprøve for praktikanter
1
. 

ALLE SEKTORER Omfanget af virksomhedsinternt udstationeret personale 

BG: Antallet af virksomhedsinternt udstationerede ansatte må ikke overstige 10 % af det 

gennemsnitlige årlige antal EU-statsborgere, som beskæftiges af den pågældende bulgarske 

juridiske person. Hvis der er under 100 ansatte, kan der gives tilladelse til, at antallet af 

virksomhedsinternt udstationerede ansatte overstiger 10 %. 

HU: Ubundet for fysiske personer, der har været partnere i en juridisk person fra Singapore. 

ALLE SEKTORER Praktikanter 

I AT, DE, ES, FR og HU skal uddannelsen være knyttet til den opnåede universitetsgrad. 

                                                 
1
 Disse begrænsninger er med hensyn til servicesektorerne ikke mere omfattende end de begrænsninger, der gælder i henhold til de eksisterende 

GATS-forpligtelser. 
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ALLE SEKTORER Administrerende direktører og revisorer 

AT: Administrerende direktører for filialer af juridiske personer skal have bopæl i Østrig. 

Fysiske personer, der inden for en juridisk person eller en filial har ansvaret for, at østrigsk 

handelslovgivning overholdes, skal have bopæl i Østrig. 

FI: En udenlandsk person, der driver forretning som privat erhvervsdrivende, skal have en 

tilladelse til at drive forretning og have fast bopæl i EU. For alle sektorer undtagen 

telekommunikationstjenester er der krav om bopæl for den administrerende direktør for et 

kapitalselskab. For telekommunikationstjenester er den administrerende direktør underlagt et 

krav om fast bopæl. 

FR: For den administrerende direktør i en industri-, handels- eller håndværksvirksomhed kræves 

der en særlig tilladelse, hvis vedkommende ikke har opholdstilladelse. 

RO: Flertallet af handelsselskabers revisorer og deres stedfortrædere skal være rumænske 

statsborgere. 

SE: Den administrerende direktør for en juridisk person eller en filial skal have bopæl i Sverige. 
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ALLE SEKTORER Anerkendelse 

EU: EU-direktiverne om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser finder kun anvendelse på 

EU-statsborgere. Retten til at levere lovregulerede liberale tjenesteydelser i en EU-medlemsstat 

medfører ikke samme ret i en anden EU-medlemsstat
1
. 

4. Fremstillingsvirksomhed
2
  

H. Forlagsvirksomhed, trykning og reproduktion 

af indspillede medier (ISIC rev 3.1: 22, 

undtagen forlagsvirksomhed og trykning på 

honorar- eller kontraktbasis)
3
 

IT: Nationalitetskrav for udgivere. 

HR: Bopælskrav for udgivere. 

PL: Nationalitetskrav for chefredaktører for aviser og blade. 

SE: Bopælskrav for udgivere og ejere af forlag eller trykkeri. 

6. FORRETNINGSSERVICE  

A. Liberale tjenesteydelser  

                                                 
1
 For at tredjelandsstatsborgere kan opnå anerkendelse af deres kvalifikationer i hele EU, er det nødvendigt at indgå en gensidig aftale om 

anerkendelse inden for de rammer, der er fastsat i artikel 8.16 (Gensidig anerkendelse af faglige kvalifikationer). 
2
 Omfatter ikke rådgivningsvirksomhed i forbindelse med fremstillingsvirksomhed, der hører under 6.F.h) (forretningsservice). 

3
 Forlagsvirksomhed og trykning på honorar- eller kontraktbasis hører under 6.F.p) (forretningsservice). 
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a) Juridiske tjenesteydelser (CPC 861)
1
 AT, CY, ES, EL, LT, MT, RO, SK: Nationalitetskrav for at opnå fuldgyldigt medlemskab af 

advokatsamfundet, hvilket er en forudsætning for udøvelse af advokatvirksomhed (EU-ret og 

national ret). For ES kan de kompetente myndigheder give dispensation. 

                                                 
1
 Omfatter juridisk rådgivning, juridisk repræsentation, juridisk voldgift og forlig/mægling, juridisk dokumentation og certificering. Levering af 

juridiske tjenesteydelser er kun tilladt for så vidt angår folkeretten, EU-retten og lovgivningen i ethvert retsområde, hvor tjenesteyderen eller 

dennes personale er kvalificeret til at udøve advokatvirksomhed, og er, ligesom leveringen af andre ydelser, omfattet af de licenskrav og -

procedurer, der finder anvendelse i EU-medlemsstaterne. For advokater, der leverer juridiske tjenesteydelser for så vidt angår folkeretten og 

fremmed ret, kan disse licens- og procedurekrav bl.a. være krav om overensstemmelse med de lokale etiske regler, brug af hjemlandets 

advokattitel (medmindre den pågældende titel er blevet anerkendt som værende i overensstemmelse med værtslandets titel), overholdelse af de 

relevante forsikringskrav, simpel registrering hos værtslandets advokatsamfund eller simpel optagelse i værtslandets advokatsamfund gennem en 

egnethedsprøve og en juridisk bopæl eller erhvervsbopæl i værtslandet. Juridiske tjenesteydelser for så vidt angår EU-ret skal i princippet leveres 

af eller gennem en fuldt kvalificeret advokat, som tilhører et advokatsamfund i en EU-medlemsstat, og som handler personligt, og juridiske 

tjenesteydelser for så vidt angår lovgivningen i en EU-medlemsstat skal i princippet leveres af eller gennem en fuldt kvalificeret advokat, som 

tilhører advokatsamfundet i den pågældende medlemsstat, og som handler personligt. Det kan derfor være nødvendigt at være fuldgyldigt 

medlem af advokatsamfundet i den pågældende EU-medlemsstat for at få møderet ved domstolene eller andre kompetente myndigheder i EU, 

eftersom det medfører anvendelse af retsplejereglerne inden for EU-ret og national ret. Udenlandske advokater, der ikke er fuldgyldige 

medlemmer af advokatsamfundet, kan imidlertid i visse medlemsstater i forbindelse med civile søgsmål repræsentere en part, der er statsborger 

eller hjemmehørende i den medlemsstat, hvor advokaten har sin autorisation. 
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undtagen juridisk rådgivning og juridisk 

dokumentation og certificering, der udøves af 

selvstændige inden for de juridiske erhverv, 

der udøver offentlige funktioner, herunder 

notarer, fogeder ("huissiers de justice") eller 

andre myndighedspersoner ("officiers publics 

et ministériels"). 

BE, FI: Kombineret nationalitets- og bopælskrav for at opnå fuldgyldigt medlemskab af 

advokatsamfundet, hvilket er en forudsætning for at udøve juridisk repræsentation. I BE gælder 

visse kvoter for møderetten ved "Cour de cassation" i ikke-kriminalsager. 

BG: Singaporeanske advokater kan kun udøve juridisk repræsentation for en singaporeansk 

statsborger, hvis kravet om gensidighed og samarbejde med en bulgarsk advokat er opfyldt. 

Bopælskrav for retsmægling. 

FR: Der gælder visse kvoter og nationalitetskrav for advokaters adgang til at fungere som 

"avocat auprès de la Cour de Cassation" og "avocat auprès du Conseil d'Etat". 

HR: At opnå fuldgyldigt medlemskab af advokatsamfundet for at kunne udøve juridisk 

repræsentation er underlagt et nationalitetskrav (kroatisk statsborgerskab og statsborgerskab i en 

af Unionens medlemsstater). 

HU: Kombineret nationalitets- og bopælskrav for at opnå fuldgyldigt medlemskab af 

advokatsamfundet. For udenlandske advokater er de juridiske aktiviteter begrænset til juridisk 

rådgivning, som skal finde sted på grundlag af en samarbejdsaftale med en ungarsk advokat eller 

et ungarsk advokatfirma. 
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 LV: Repræsentation i straffesager er forbeholdt edsvorne advokater, der er underlagt 

nationalitetskrav. 

DK: Kun advokater med autorisation til at virke i Danmark kan tilbyde juridisk rådgivning. 

Krav om at have bestået en dansk juridisk prøve for at få autorisation til at virke i Danmark. 

LU: Nationalitetskrav for levering af juridiske tjenesteydelser for så vidt angår luxembourgsk ret 

og EU-ret. 

SE: Bopælskrav for at opnå medlemskab af advokatsamfundet, hvilket er en forudsætning for at 

anvende den svenske advokattitel ("advokat"). 

b) 1. Regnskabsvæsen- og 

bogholderivirksomhed (CPC 86212, undtagen 

"revisionsvirksomhed", CPC 86213, CPC 

86219 og CPC 86220) 

FR: Udøvelse af regnskabsvæsen og bogholderivirksomhed kræver en tilladelse fra ministeren 

for økonomi, finans og budget i samråd med udenrigsministeren. Bopælskravet må ikke 

overstige 5 år. 
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b) 2. Revisionsvirksomhed (CPC 86211 og 

86212, undtagen regnskabsvæsen) 

AT: Nationalitetskrav for repræsentation over for kompetente myndigheder og for revision i 

henhold til specifikke østrigske love (f.eks. aktieselskabsloven, børsloven, bankloven osv.). 

DK: Bopælskrav. 

ES: Nationalitetskrav for autoriserede revisorer og for administratorer, direktører og partnere i 

andre selskaber end dem, der er omfattet af 8. EØF-direktiv om selskabsret. 

HR: Kun autoriserede revisorer, som er indehavere af en licens, der formelt anerkendes af den 

kroatiske revisorforening, kan levere revisionstjenesteydelser. 

FI: Bopælskrav for mindst én af revisorerne i et finsk aktieselskab. 

EL: Nationalitetskrav for autoriserede revisorer. 

IT: Nationalitetskrav for administratorer, direktører og partnere i andre selskaber end dem, der 

er omfattet af 8. EØF-direktiv om selskabsret. Bopælskrav for selvstændige revisorer. 

SE: Kun revisorer, der er godkendt i Sverige, må udøve juridisk revisionsvirksomhed i visse 

juridiske enheder, bl.a. i alle kapitalselskaber. Godkendelse underlagt bopælskrav. 
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c) Skatterådgivning (CPC 863)
1
 AT: Nationalitetskrav for repræsentation over for kompetente myndigheder. 

BG, SI: Nationalitetskrav for specialister. 

HU: Bopælskrav. 

d) Arkitektvirksomhed 

og 

e) Byplanlægning og landskabsarkitektur (CPC 

8671 og CPC 8674) 

EE: Mindst én ansvarlig person (projektmanager eller konsulent) skal have bopæl i Estland. 

BG: Udenlandske specialister skal have mindst to års erfaring inden for byggeri. Der er krav om 

nationalitet for byplanlægning og landskabsarkitektur. 

EL, HR, HU, SK: Bopælskrav. 

FR: Anvendelsen af den erhvervsmæssige titel af fagfolk kvalificeret i tredjelande er ikke mulig, 

undtagen inden for rammerne af aftaler om gensidig anerkendelse. 

f) Ingeniørvirksomhed 

og 

g) Integreret ingeniørvirksomhed (CPC 8672 og 

CPC 8673) 

EE: Mindst én ansvarlig person (projektmanager eller konsulent) skal have bopæl i Estland. 

BG: Udenlandske specialister skal have mindst to års erfaring inden for byggeri. 

HR, SK: Bopælskrav. 

EL, HU: Bopælskrav (for CPC 8673 er det kun praktikanter, der er omfattet af et bopælskrav). 

                                                 
1
 Omfatter ikke juridisk rådgivning og juridisk repræsentation i skattesager, som hører under 6.A.a) (juridiske tjenesteydelser). 
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h) Lægevirksomhed (herunder 

psykologvirksomhed) og tandlægevirksomhed 

(CPC 9312 og del af CPC 85201)  

CZ, IT, SK: Bopælskrav. 

CZ, RO, SK: Tilladelse fra de kompetente myndigheder påkrævet for udenlandske fysiske 

personer. 

BE, LU: Hvad angår praktikanter, skal udenlandske fysiske personer have tilladelse fra de 

kompetente myndigheder 

BG, MT: Nationalitetskrav. 

DE: Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra nationalitetskravet af hensyn til den offentlige 

sundhed. 

DK: Der kan gives begrænset autorisation til en bestemt funktion for højst 18 måneder; 

bopælskrav. 

FR: Nationalitetskrav. Dog er adgang mulig inden for årligt fastlagte kvoter. 

HR: Alle, der leverer tjenesteydelser direkte til patienter eller behandler patienter, skal være i 

besiddelse af en licens fra erhvervskammeret. 

LV: Til udenlandske personers udøvelse af medicinske erhverv kræves tilladelse fra lokal 

sundhedsmyndighed, baseret på økonomisk behovsprøve for læger og tandlæger i en given 

region. 

PL: Til udlændinges udøvelse af medicinske erhverv kræves tilladelse. Udenlandske læger har 

begrænsede valgrettigheder i faglige organisationer. 

PT: Bopælskrav for psykologer. 
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i) Dyrlægevirksomhed (CPC 932) BG, DE, EL, FR, HR, HU: Nationalitetskrav. 

CZ og SK: Kombineret nationalitets- og bopælskrav. 

IT: Bopælskrav. 

PL: Nationalitetskrav. Udenlandske personer kan anmode om tilladelse til at praktisere. 

j) 1. Jordemodervirksomhed (del af CPC 93191) AT: For at åbne en praksis i Østrig skal den pågældende person først have virket i sit fag i 

mindst tre år. 

BE, LU: Hvad angår praktikanter, skal udenlandske fysiske personer have tilladelse fra de 

kompetente myndigheder 

CY, EE, RO: Tilladelse fra de kompetente myndigheder påkrævet for udenlandske fysiske 

personer. 

FR: Nationalitetskrav. Dog er adgang mulig inden for årligt fastlagte kvoter. 

IT: Bopælskrav. 

LV: Økonomiske behov fastlægges på grundlag af det samlede antal jordemødre i den 

pågældende region med autorisation fra de lokale sundhedsmyndigheder. 

PL: Nationalitetskrav. Udenlandske personer kan anmode om tilladelse til at praktisere. 
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 SK: Bopælskrav. 

HR: Alle, der leverer tjenesteydelser direkte til patienter eller behandler patienter, skal være i 

besiddelse af en licens fra erhvervskammeret. 

j) 2. Virksomhed udøvet af sygeplejersker, 

fysioterapeuter og paramedicinsk personale 

(del af CPC 93191) 

AT: Udenlandske tjenesteydere er tilladt på følgende områder: sygeplejersker, fysioterapeuter, 

ergoterapeuter, talepædagoger, diætetikere og ernæringsøkonomer. For at åbne en praksis i 

Østrig skal den pågældende person først have virket i sit fag i mindst tre år. 

BE, FR, LU: Hvad angår praktikanter, skal udenlandske fysiske personer have tilladelse fra de 

kompetente myndigheder 

SK: Bopælskrav. 

HR: Alle, der leverer tjenesteydelser direkte til patienter eller behandler patienter, skal være i 

besiddelse af en licens fra erhvervskammeret. 

CY, CZ, EE, RO, SK: Tilladelse fra de kompetente myndigheder påkrævet for udenlandske 

fysiske personer. 
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 HU: Nationalitetskrav. 

DK: Der kan gives begrænset autorisation til en bestemt funktion for højst 18 måneder; 

bopælskrav. 

CY, CZ, EL, IT: Betinget af økonomisk behovsprøve. Der træffes beslutning afhængigt af 

ubesatte stillinger og mangler i den pågældende region. 

LV: Økonomiske behov fastlægges på grundlag af det samlede antal sygeplejersker i den 

pågældende region med autorisation fra de lokale sundhedsmyndigheder. 

k) Detailhandel med farmaceutiske præparater 

og detailhandel med medicinske og 

ortopædiske artikler (CPC 63211) 

og anden farmaceutvirksomhed
1
 

FR: Nationalitetskrav. Inden for fastlagte kvoter er der dog mulighed for adgang for 

singaporeanske statsborgere, under forudsætning af at tjenesteyderen har en fransk eksamen i 

farmaci. 

DE, EL, SK: Nationalitetskrav. 

HU: Nationalitetskrav, undtagen for detailhandel med farmaceutiske præparater og medicinske 

og ortopædiske artikler (CPC 63211). 

IT, PT: Bopælskrav. 

SK: Bopælskrav. 

                                                 
1
 Levering af farmaceutiske præparater til offentligheden, ligesom levering af andre tjenester, er underlagt de licens-, kvalifikations- og 

procedurekrav, der gælder i EU-medlemsstaterne. Generelt er disse aktiviteter forbeholdt farmaceuter. I visse medlemsstater er kun levering af 

receptpligtige farmaceutiske præparater forbeholdt farmaceuter. 
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D. Tjenesteydelser vedrørende fast ejendom
1
  

a) Som involverer egen eller leaset ejendom 

(CPC 821) 

FR, HU, IT, PT: Bopælskrav. 

LV, MT, SI: Nationalitetskrav. 

b) På honorar- eller kontraktbasis (CPC 822) DK: Bopælskrav, medmindre andet er fastsat af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 

FR, HU, IT, PT: Bopælskrav. 

LV, MT, SI: Nationalitetskrav. 

E. Udlejning/leasing uden personale  

e) Vedrørende personlige ejendele og 

husholdningsartikler (CPC 832) 

EU: Nationalitetskrav for specialister og praktikanter. 

f) Udlejning af telekommunikationsudstyr (CPC 

7541) 

EU: Nationalitetskrav for specialister og praktikanter. 

F. Anden forretningsservice  

e) Teknisk prøvning og analyse (CPC 8676) IT, PT: Bopælskrav for biologer og kemikere. 

SK: Bopælskrav. 

                                                 
1
 Den pågældende tjenesteydelse vedrører erhvervet som ejendomsmægler og påvirker ikke de rettigheder og/eller begrænsninger, der gælder for 

fysiske og juridiske personer, som erhverver fast ejendom. 
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f) Rådgivning og konsulentbistand i tilknytning 

til landbrug, jagt og skovbrug (del af CPC 

881) 

IT: Bopælskrav for agronomer og "periti agrari". 

j) 2. Vagt- og sikkerhedsvirksomhed (CPC 

87302, CPC 87303, CPC 87304 og CPC 

87305) 

BE: Kombineret nationalitets- og bopælskrav for ledende personale. 

BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Kombineret nationalitets- og bopælskrav. 

DK: Kombineret nationalitets- og bopælskrav for ledende personale og 

sikkerhedskontrolvirksomhed i lufthavne. 

ES, PT: Nationalitetskrav for specialiseret personale. 

FR: Nationalitetskrav for administrerende direktører og direktører. 

IT: Kombineret nationalitets- og bopælskrav for at opnå den nødvendige tilladelse til at udøve 

sikkerhedskontrol og foretage værditransport. 

k) Tilknyttet teknisk og videnskabelig 

konsulentvirksomhed (CPC 8675) 

BG: Nationalitetskrav for specialister. 

DE: Nationalitetskrav for offentligt udnævnte landmålere. 

FR: Nationalitetskrav for "landmåling" i forbindelse med etablering af ejendomsrettigheder og 

med jordlovgivning. 

IT, PT: Bopælskrav. 
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l) 1. Vedligeholdelse og reparation af fartøjer 

(del af CPC 8868) 

MT: Nationalitetskrav. 

l) 2. Vedligeholdelse og reparation af 

jernbanetransportudstyr (del af CPC 8868) 

LV: Nationalitetskrav. 

l) 3. Vedligeholdelse og reparation af 

motorkøretøjer, motorcykler, snemobiler og 

vejtransportudstyr (CPC 6112, CPC 6122, del 

af CPC 8867 og del af CPC 8868) 

EU: Nationalitetskrav for specialister og praktikanter i forbindelse med vedligeholdelse og 

reparation af motorkøretøjer, motorcykler og snemobiler. 
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l) 5. Reparation og vedligeholdelse af 

metalprodukter, maskiner (undtagen 

kontormaskiner), udstyr (undtagen transport- 

og kontorudstyr) og personlige ejendele og 

husholdningsartikler
1
(CPC 633, CPC 7545, 

CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 

og CPC 8866) 

EU: Nationalitetskrav for specialister og praktikanter, undtagen for: 

BE, DE, DK, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, UK for CPC 633, 8861, 

8866; 

BG for reparation af varer til personlig brug eller husholdningsbrug (undtagen juvelerarbejder): 

CPC 63301, 63302, del af 63303, 63304, 63309; 

AT for CPC 633, 8861-8866; 

EE, FI, LV, LT for CPC 633, 8861-8866; 

CZ, SK for CPC 633, 8861-8865; og 

SI for CPC 633, 8861, 8866. 

m) Rengøring af bygninger (CPC 874) CY, EE, HR, MT, PL, RO, SI: Nationalitetskrav for specialister. 

n) Fotografisk virksomhed (CPC 875) HR, LV: Nationalitetskrav for specialiseret fotografisk virksomhed. 

PL: Nationalitetskrav for luftfotografering. 

p) Trykkeri- og forlagsvirksomhed (CPC 88442) HR: Bopælskrav for udgivere. 

SE: Bopælskrav for udgivere og ejere af forlag eller trykkeri. 

                                                 
1
 Tjenesteydelser i forbindelse med vedligeholdelse og reparation af transportudstyr (CPC 6112, CPC 6122, CPC 8867 og CPC 8868) hører under 

6.F.l) 1 til 6.F.l) 4. Tjenesteydelser i forbindelse med vedligeholdelse og reparation af kontormaskiner og -udstyr, herunder computere (CPC 

845), hører under 6.B (computertjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser). 
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q) Konferencetjenester (del af CPC 87909) SI: Nationalitetskrav. 

r) 1. Oversættelse og tolkning (CPC 87905) FI: Bopælskrav for autoriserede translatører. 

DK: Bopælskrav for autoriserede translatører og tolke, medmindre andet er fastsat af Erhvervs- 

og Selskabsstyrelsen. 

r) 3. Inkassovirksomhed (CPC 87902) BE, EL, IT: Nationalitetskrav. 

r) 4. Kreditoplysningsvirksomhed (CPC 87901) BE, EL, IT: Nationalitetskrav. 

r) 5. Kopieringsvirksomhed (CPC 87904)
1
 EU: Nationalitetskrav for specialister og praktikanter. 

8. BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE OG 

LIGNENDE INGENIØRVIRKSOMHED 

(CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, 

CPC 515, CPC 516, CPC 517 og CPC 518) 

BG: Udenlandske specialister skal have mindst to års erfaring inden for byggeri. 

                                                 
1
 Omfatter ikke trykkerivirksomhed, der er omfattet af CPC 88442 og hører under 6.F. p). 
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9. DISTRIBUTIONSVIRKSOMHED (undtagen 

distribution af våben, ammunition og 

krigsmateriel) 

 

C. Detailhandelsvirksomhed
1
  

c) Detailhandel med fødevarer (CPC 631) FR: Nationalitetskrav for tobakshandlere (dvs. "buralistes"). 

10. UDDANNELSESVIRKSOMHED (kun privat 

finansieret virksomhed) 

 

A. Primærundervisning (CPC 921) FR: Nationalitetskrav. Singaporeanske statsborgere kan dog opnå tilladelse fra de kompetente 

myndigheder til at oprette og lede en undervisningsinstitution samt undervise. 

IT: Nationalitetskrav for tjenesteydere, der har tilladelse til at udstede statsanerkendte 

eksamensbeviser. 

EL: Nationalitetskrav for specialister. 

                                                 
1
 Omfatter ikke tjenesteydelser i forbindelse med reparation og vedligeholdelse, der hører under 6.B og 6.F.l) (forretningsservice). Omfatter ikke 

detailhandel med energiprodukter, der hører under 19.E og 19.F (energivirksomhed). 
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B. Sekundærundervisning (CPC 922) FR: Nationalitetskrav. Singaporeanske statsborgere kan dog opnå tilladelse fra de kompetente 

myndigheder til at oprette og lede en undervisningsinstitution samt undervise. 

IT: Nationalitetskrav for tjenesteydere, der har tilladelse til at udstede statsanerkendte 

eksamensbeviser. 

EL: Nationalitetskrav for specialister. 

LV: Nationalitetskrav for teknisk og erhvervsfaglig sekundærundervisning for handicappede 

elever (CPC 9224).  

C. Undervisning på videregående niveau (CPC 

923) 

FR: Nationalitetskrav. Singaporeanske statsborgere kan dog opnå tilladelse fra de kompetente 

myndigheder til at oprette og lede en undervisningsinstitution samt undervise. 

CZ, SK: Nationalitetskrav for levering af videregående uddannelser, undtagen postsekundær 

teknisk og erhvervsfaglig undervisning (CPC 92310). 

IT: Nationalitetskrav for tjenesteydere, der har tilladelse til at udstede statsanerkendte 

eksamensbeviser. 

DK: Nationalitetskrav for professorer. 
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12. FINANSIELLE TJENESTEYDELSER  

A. Forsikring og forsikringsrelaterede 

tjenesteydelser 

AT: En filial skal forvaltes af to fysiske personer med bopæl i Østrig. 

EE: For direkte forsikring kan singaporeanske statsborgere kun deltage i det organ, der forvalter 

et forsikringsaktieselskab med singaporeansk kapitaldeltagelse, i forhold til den singaporeanske 

kapitaldeltagelse, men de må ikke udgøre over halvdelen af forvaltningsorganet. Lederen af 

forvaltningsorganet for et datterselskab eller et uafhængigt selskab skal have fast bopæl i 

Estland. 

ES: Bopælskrav for udøvelse af aktuarvirksomhed (eller alternativt to års erhvervserfaring).  

HR: Bopælskrav. 

IT: Bopælskrav for aktuarerhvervet. 

FI: De administrerende direktører og mindst en revisor af en forsikringsvirksomhed skal være 

bosiddende i EU, medmindre de kompetente myndigheder har givet dispensation. Den 

singaporeanske forsikringsvirksomheds generalagent skal være bosiddende i Finland, 

medmindre virksomheden har sit hovedsæde i EU. 
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B. Bankvirksomhed og andre finansielle 

tjenesteydelser (undtagen forsikring) 

BG: Krav om permanent bopæl i Bulgarien for administrerende direktører og ledende 

medarbejdere.  

FI: De administrerende direktører og mindst en revisor af kreditinstitutioner skal være 

bosiddende i EU, medmindre de kompetente myndigheder har givet dispensation. Mæglere 

(enkeltpersoner) for afledte børsinstrumenter skal være bosiddende i EU. 

IT: Krav om bopæl på en EU-medlemsstats territorium for "promotori di servizi finanziari" 

(sælgere af finansielle tjenesteydelser). 

HR: Bopælskrav. Bestyrelsen leder kreditinstituttets forretninger fra Republikken Kroatiens 

område. Mindst ét bestyrelsesmedlem skal kunne talende flydende kroatisk. 

LT: Mindst én leder skal være EU-statsborger. 

PL: Krav om nationalitet for mindst én af bankcheferne. 
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13. SUNDHEDSVÆSEN OG SOCIALE 

TJENESTEYDELSER (kun privat 

finansierede tjenesteydelser) 

A. Hospitalsvirksomhed (CPC 9311) 

B. Ambulancevirksomhed (CPC 93192) 

C. Behandlingshjem, der ikke udøver 

hospitalsvirksomhed (CPC 93193) 

E. Sociale tjenesteydelser (CPC 933) 

FR: Der kræves tilladelse til at udøve ledelsesfunktioner. Ved udstedelse af tilladelse tages 

muligheden for at finde lokale ledere i betragtning. 

LV: Økonomisk behovsprøve for læger, tandlæger, jordemødre, sygeplejersker, fysioterapeuter 

og paramedicinsk personale. 

PL: Til udenlandske personers udøvelse af medicinske erhverv kræves tilladelse. Udenlandske 

læger har begrænsede valgrettigheder i faglige organisationer. 

HR: Alle, der leverer tjenesteydelser direkte til patienter eller behandler patienter, skal være i 

besiddelse af en licens fra erhvervskammeret. 

14. TURISME OG REJSERELATEREDE 

TJENESTEYDELSER 

 

A. Hoteller, restauranter og catering (CPC 641, 

CPC 642 og CPC 643) 

undtagen catering inden for 

lufttransportsektoren 

BG: Antallet af udenlandske ledere må ikke overstige antallet af ledere med bulgarsk 

statsborgerskab, når den offentlige andel (stat eller kommune) i et bulgarsk selskabs egenkapital 

overstiger 50 %. 

HR: Nationalitetskrav for restaurations- og cateringydelser i husholdninger og husmandsbrug. 
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B. Rejsebureau- og rejsearrangørvirksomhed 

(inklusive turledere) (CPC 7471) 

BG: Antallet af udenlandske ledere må ikke overstige antallet af ledere med bulgarsk 

statsborgerskab, når den offentlige andel (stat eller kommune) i et bulgarsk selskabs egenkapital 

overstiger 50 %. 

HR: Bureauets leder skal godkendes af ministeriet for turisme. 

C. Turistguidevirksomhed (CPC 7472) BG, CY, ES, FR, EL, HR, HU, IT, LT, MT, PL, PT, SK: Nationalitetskrav. 

15. FRITIDS- OG SPORTSAKTIVITETER 

SAMT KULTURELLE AKTIVITETER 

(undtagen audiovisuelle tjenesteydelser) 

 

A. Forlystelsesvirksomhed (herunder teater, 

levende musik, cirkus og 

diskoteksvirksomhed) (CPC 9619) 

FR: Der kræves tilladelse til at udøve ledelsesfunktioner. Nationalitetskrav for ledere af 

underholdningsvirksomheder, hvis der kræves tilladelse for over 2 år. 

Kunstneren har opnået en ansættelseskontrakt fra en autoriseret forlystelsesvirksomhed. 

Arbejdstilladelsen udstedes for en periode på højst ni måneder og kan forlænges med 

kontraktens løbetid. Forlystelsesvirksomheden skal betale en afgift til det internationale 

migrationskontor. 



 

 

XXX 181 

Sektor eller subsektor Beskrivelse af forbehold 

16. TRANSPORTTJENESTER  

A. Søtransport  

a) International passagertransport (CPC 7211, 

undtagen national cabotagesejlads). 

b) International godstransport (CPC 7212, 

undtagen national cabotagesejlads). 

EU: Nationalitetskrav for skibsbesætninger. 

AT: Nationalitetskrav for flertallet af de administrerende direktører. 

D. Vejtransport  

a) Passagertransport (CPC 7121 og CPC 7122) AT: Nationalitetskrav for personer og aktionærer, som er beføjet til at repræsentere en juridisk 

person eller et partnerskab. 

DK, HR: Kombineret nationalitets- og bopælskrav for ledende personale. 

BG, MT: Nationalitetskrav. 

b) Godstransport (CPC 7123, undtagen transport 

af post for egen regning
1
). 

AT: Nationalitetskrav for personer og aktionærer, som er beføjet til at repræsentere en juridisk 

person eller et partnerskab. 

BG, MT: Nationalitetskrav. 

HR: Kombineret nationalitets- og bopælskrav for ledende personale. 

                                                 
1
 Del af CPC 71235, der hører under Kommunikationsvirksomhed under 2.A (post- og kurervirksomhed) i tillæg 8-A-1. 
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Sektor eller subsektor Beskrivelse af forbehold 

E. Rørledningstransport af andet end 

brændstoffer
1
 (CPC 7139) 

AT: Nationalitetskrav for administrerende direktører. 

17. TJENESTEYDELSER I TILKNYTNING TIL 

TRANSPORTVIRKSOMHED
2
 

 

A. Tjenesteydelser i tilknytning til søtransport 

a) Lager- og pakhusvirksomhed (del af CPC 

742) 

b) Tjenesteydelser inden for toldbehandling 

c) Tjenesteydelser vedrørende 

containerterminaler og oplagring 

d) Skibsagenturvirksomhed 

e) Maritim speditørvirksomhed 

f) Udlejning af skibe med besætning (CPC 

7213) 

AT: Nationalitetskrav for flertallet af de administrerende direktører. 

BG, MT: Nationalitetskrav. 

DK: Bopælskrav for toldbehandlingsvirksomhed. 

EL: Nationalitetskrav for toldbehandlingsvirksomhed. 

IT: Bopælskrav for "raccomandatario marittimo". 

                                                 
1
 Rørledningstransport af brændstoffer hører under 19.B (energivirksomhed). 

2
 Omfatter ikke reparation og vedligeholdelse af transportudstyr, der hører under 6.F.l) 1 til 6.F.l) 4 (forretningsservice). 
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Sektor eller subsektor Beskrivelse af forbehold 

g) Slæbe- og bugservirksomhed (CPC 7214) 

h) Hjælpetjenesteydelser inden for søtransport 

(del af CPC 745) 

i) Andre hjælpetjenesteydelser(undtagen 

catering) (del af CPC 749) 

 

D. Tjenesteydelser i tilknytning til vejtransport 

d) Udlejning af erhvervsmotorkøretøjer med 

fører (CPC 7124) 

AT: Nationalitetskrav for personer og aktionærer, som er beføjet til at repræsentere en juridisk 

person eller et partnerskab. 

BG, MT: Nationalitetskrav. 
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Sektor eller subsektor Beskrivelse af forbehold 

F. Tjenesteydelser i tilknytning til 

rørledningstransport af andre produkter end 

brændstoffer
1
 

a) Lager- og pakhusvirksomhed for andre varer 

end brændstoffer, der transporteres ad 

rørledning (del af CPC 742) 

AT: Nationalitetskrav for administrerende direktører. 

19. ENERGIVIRKSOMHED  

A. Tjenesteydelser i forbindelse med 

råstofudvinding (CPC 883)
2
 

SK: Bopælskrav. 

                                                 
1
 Tjenesteydelser i tilknytning til rørledningstransport af brændstoffer hører under 19.C (energivirksomhed). 

2
 Omfatter følgende tjenesteydelser på honorar- eller kontraktbasis: rådgivning og konsulentbistand vedrørende minearbejde, forberedelser til 

etablering af boreplads på land, opstilling af boreudstyr på land, borearbejde, tjenesteydelser i tilknytning til borekroner, foringsrør- og rør, 

boremudderlevering og boremudderdesign, kontrol af faste stoffer i boremudderet, fiskeoperationer og andre specielle operationer nede i 

borehullet, geologisk assistance og overvågning af borearbejdet på borepladsen, kernetagning, prøveproduktion, operationer udført med 

stålwireudstyr i borehullet, levering og håndtering af endelig brøndvæske (saltopløsning), levering og installation af udstyr til færdiggørelse af 

boringen, cementering (pumpning af cement mellem forerør og formation), stimulering (frakturering, syring og højtrykspumpning), 

brøndoverhaling og brøndreparation, endelig brøndplombering og lukning. 

Omfatter ikke direkte adgang til eller udnyttelse af naturressourcer. 

Omfatter ikke forberedelser til etablering af boreplads med henblik på boring efter andre ressourcer end olie og gas (CPC 5115), der hører under 

afsnit 8 (Bygge- og anlægsarbejde og hertil knyttet ingeniørvirksomhed). 
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Sektor eller subsektor Beskrivelse af forbehold 

20. ANDRE TJENESTEYDELSER, i.a.n.  

a) Vaske-, rensnings- og farvningsvirksomhed 

(CPC 9701) 

EU: Nationalitetskrav for specialister og praktikanter. 

b) Frisørvirksomhed (CPC 97021) EU: Nationalitetskrav for specialister og praktikanter. 

c) Kosmetisk behandling, manicure og pedicure 

(CPC 97022) 

EU: Nationalitetskrav for specialister og praktikanter. 

d) Anden skønhedspleje, i.a.n. (CPC 97029) EU: Nationalitetskrav for specialister og praktikanter. 
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Sektor eller subsektor Beskrivelse af forbehold 

e) Spavirksomhed og ikke-terapeutisk massage, i 

det omfang formålet er fysisk afslapning og 

velvære og ikke medicinsk behandling eller 

genoptræning
1
 (CPC ver. 1.0 97230) 

EU: Nationalitetskrav for specialister og praktikanter. 

 

 

 

________________

                                                 
1
 Terapeutisk massage og badekurvirksomhed hører under 6.A.h) (lægevirksomhed og tandlægevirksomhed), 6.A.j) 2 (virksomhed udøvet af 

sygeplejersker, fysioterapeuter og paramedicinsk personale og sundhedsvæsen) (13.A og 13.C). 
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BILAG 8-B 

 

 

SINGAPORES LISTE OVER SPECIFIKKE FORPLIGTELSER 

 

 

ENESTE ARTIKEL 

 

Singapores liste over specifikke forpligtelser findes i tillæg 8-B-1 til 8-B-2. 
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Tillæg 8-B-1 

 

 

SINGAPORE 

 

LISTE OVER SPECIFIKKE FORPLIGTELSER 

 

FORKLARENDE BEMÆRKNINGER 

 

1. Klassificeringen af servicesektorer i denne liste er baseret på den foreløbige centrale 

produktklassifikation (Central Product Classification - CPC) af 1991 fra FN's statistiske 

kontor, medmindre andet er angivet, ved at der mangler et CPC-nummer. Rækkefølgen 

afspejler tjenesteydelsernes sektormæssige klassificeringsliste som anvendt i GATT-

dokument MTN.GNS/w/120 af 10. juli 1991. Opregningen af specifikke forpligtelser følger 

retningslinjerne i GATT-dokument MTN.GNS/w/164 af 3. september 1993 og 

MTN.GNS/w/164/add.1 af 30. november 1993. 

 

2. Brugen af "**" ved bestemte CPC-koder betyder, at den specifikke forpligtelse for denne 

kode ikke gælder samtlige tjenester, der er omfattet af denne kode. 

 

3. Klassificeringen af etableringssektorer i denne liste er baseret på den internationale 

standardklassifikation af erhvervsmæssig virksomhed (ISIC), 3. revision, fra De Forenede 

Nationers statistiske kontor. Hvis det er nødvendigt og hensigtsmæssigt, kan Singapore 

specificere den præcise dækning af forpligtelsen, hvis forpligtelsen ikke nøjagtigt svarer til 

klassificeringssystemet. 
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4. Nedenstående liste over forpligtelser (i det følgende benævnt "listen") angiver de 

servicesektorer, som liberaliseres i henhold til artikel 8.7 (Liste over specifikke forpligtelser) 

og 8.12 (Liste over specifikke forpligtelser), og de begrænsninger vedrørende markedsadgang 

og national behandling, der i form af forbehold gælder for tjenesteydelser og tjenesteydere fra 

EU inden for disse sektorer. Listen består af følgende elementer: 

 

a) første kolonne med en angivelse af den sektor eller subsektor, inden for hvilken 

Singapore forpligter sig, og det liberaliserede område, der er omfattet af forbehold 

 

b) anden kolonne med en beskrivelse af de gældende forbehold til artikel 8.5 

(Markedsadgang) og 8.10 (Markedsadgang) i den sektor eller subsektor, der er angivet i 

første kolonne 

 

c) tredje kolonne med en beskrivelse af de gældende forbehold til artikel 8.6 (National 

behandling) og 8.11 (National behandling) i den sektor eller subsektor, der er angivet i 

første kolonne, og 

d) fjerde kolonne med en beskrivelse af specifikke forpligtelser vedrørende 

foranstaltninger, der påvirker den grænseoverskridende levering af tjenesteydelser og 

etablering inden for servicesektorer, der ikke er omfattet af opregningen i henhold til 

henholdsvis artikel 8.5 (Markedsadgang) og 8.10 (Markedsadgang) samt artikel 8.6 

(National behandling) og 8.11 (National behandling). 

 

5. Uanset artikel 8.10 (Markedsadgang) er det ikke nødvendigt at specificere ikke-

diskriminerende krav vedrørende de retlige former for etablering i listen, for at sådanne kan 

opretholdes eller indføres af Singapore. 
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6. Listen omfatter ikke foranstaltninger vedrørende kvalifikationskrav og -procedurer, tekniske 

standarder og licenskrav, der ikke begrænser markedsadgangen eller den nationale behandling 

i den i henholdsvis artikel 8.5 (Markedsadgang) og 8.10 (Markedsadgang) samt artikel 8.6 

(National behandling) og 8.11 (National behandling) anvendte betydning. Disse 

foranstaltninger (f.eks. kravet om licens, kravet om at levere forsyningspligtydelser, kravet 

om at opnå godkendelse af kvalifikationer inden for regulerede sektorer, kravet om at bestå 

specifikke eksamener, herunder sprogeksamener, og kravet om fast bopæl på det område, 

hvor den pågældende erhvervsvirksomhed udøves) finder under alle omstændigheder 

anvendelse på tjenesteydelser og leverandører af tjenesteydelser fra EU, selv om de ikke er 

opført på listen. 

 

7. I overensstemmelse med stk. 2, litra a), i artikel 8.1 (Formål og anvendelsesområde) finder 

denne liste ikke anvendelse på subsidier eller tilskud, der ydes af en part, herunder 

statsstøttede lån, garantier og forsikringer. 
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Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet 3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national behandling Yderligere forpligtelser 

HORISONTALE FORPLIGTELSER/BEGRÆNSNINGER 

ALLE SEKTORER I 

DENNE LISTE 

i) Lån i singaporeanske dollar, der ydes af lokale og udenlandsk ejede finansielle institutioner, til ikke-residenter, ikke-

residente kontrollerede selskaber og residenter til brug uden for Singapore, kræver forudgående godkendelse fra 

Singapores centralbank (MAS). 

ii) Finansielle institutioner må ikke udvide kreditfaciliteter i singaporeanske dollar til ikke-residente finansielle enheder, 

hvis der er grund til at tro, at indtægter i singaporeanske dollar kan anvendes til valutakursspekulation i singaporeanske 

dollar. 

Ubundet for foranstaltninger vedrørende den type aktiviteter, som kan udføres på land, eller brugen af jord, herunder, men 

ikke begrænset til, jordinddeling, arealanvendelse og byplanlægning. 

Ubundet for foranstaltninger vedrørende fast ejendom. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, foranstaltninger vedrørende 

ejerskab, køb, salg, udvikling og forvaltning af fast ejendom. 

Ubundet for foranstaltninger vedrørende: 

i) hel eller delvis overdragelse til den private sektor af tjenesteydelser, der leveres under udøvelse af offentlig myndighed 

ii) afhændelsen af kapitalinteresser i og/eller aktiverne i en virksomhed, der ejes 100 % af den singaporeanske stat; og 

iii) afhændelsen af kapitalinteresser i og/eller aktiverne i en virksomhed, der ejes delvist af den singaporeanske stat. 
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Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet 3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national behandling Yderligere forpligtelser 

 Ubundet for foranstaltninger vedrørende afhændelse af administratoren og operatøren af lufthavne. 

Individuelle investorer, bortset fra den singaporeanske stat, er omfattet af følgende grænser for ejerskab af egenkapital i 

virksomheder, og/eller deres retssuccessorer, som anført nedenfor: 

i) Singapore Technologies Engineering: 15 % 

ii) Singapore Power, Power Grid, Power Supply, Power Gas: 10 % 

iii) PSA Corporation: 5 % 

iv) Singapore Airlines: 5 % 

I forbindelse med denne liste omfatter en investors ejerskab af egenkapital i disse virksomheder og/eller deres retssuccessorer 

både direkte og indirekte ejerskab af egenkapital. 
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Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet 3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national behandling Yderligere forpligtelser 

 Den samlede udenlandske kapitalandel i PSA Corporation og/eller selskabets retssuccessor er omfattet af en begrænsning på 

49 %. 

"Den samlede udenlandske kapitalandel" defineres som det samlede antal aktier, der ejes af: 

i) enhver fysisk person, der ikke er singaporeansk statsborger 

ii) ethvert selskab, der ikke ejes mere end 50 % af singaporeanske borgere eller af den singaporeanske stat og/eller 

iii) enhver anden virksomhed, der ikke ejes eller kontrolleres af den singaporeanske stat. 

Ubundet for foranstaltninger vedrørende den singaporeanske stats ejerskab af en kontrollerende aktiepost i Singapore 

Technologies Engineering ("selskabet") og/eller selskabets retssuccessor, herunder men ikke begrænset til kontrol over 

udnævnelse og opsigelse af bestyrelsesmedlemmer, afhændelse af aktier og selskabets opløsning.  

Ubundet for foranstaltninger vedrørende sektoren for våben og eksplosive stoffer, herunder fremstilling, brug, salg, lagring, 

transport, import, eksport og besiddelse af våben og eksplosive stoffer. 
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Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet 3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national behandling Yderligere forpligtelser 

 1), 2), 3), 4) Specifikke forpligtelser 

angående markedsadgang i enhver sektor 

eller subsektor ved enhver leveringsmåde 

må ikke fortolkes således, at de 

tilsidesætter de begrænsninger, der er 

fastsat i sektoren for finansielle 

tjenesteydelser. 

Er en person, der er forpligtet til at 

være registreret i henhold til lov om 

erhvervsregistrering (Business 

Registration Act) (Cap. 32, 2001 

Revised Edition), eller, hvis der er tale 

om et selskab, dettes direktører eller 

sekretær, ikke normalt bosiddende i 

Singapore, skal der udpeges en lokal 

manager
1
 
2
. 

 

                                                 
1
 Personer, som kan udpeges som sådan, er primært singaporeanske borgere, singaporeanske residenter og indehavere af EntrePass (alle med lokal 

adresse). 
2
 Efter revisionen af lov om selskabsregistrering (Business Registration Act) vil en eventuel ændring af loven fra Singapores side med henblik på 

at fjerne enhver begrænsning for virksomhed, der fuldt ud gennemføres på nettet, blive indarbejdet i denne liste.  
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Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet 3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national behandling Yderligere forpligtelser 

 Listen omfatter ikke foranstaltninger vedrørende egnethed eller kvalifikationskrav og -procedurer, tekniske standarder og krav 

og procedurer vedrørende ansøgninger om arbejdstilladelse. Disse foranstaltninger (f.eks. kravet om anerkendte 

kvalifikationer eller om at opfylde visse krav til løn eller erfaring), selv om de ikke er anført nedenfor, finder i alle tilfælde 

anvendelse på nøglepersonale og praktikanter fra EU. EU's praktikanter kan underkastes arbejdsmarkedstests. 

Forpligtelser vedrørende nøglepersonale og praktikanter finder ikke anvendelse i tilfælde, hvor hensigten eller virkningen af 

deres midlertidige tilstedeværelse er at gribe ind i eller på anden måde påvirke resultatet af en tvist eller forhandling mellem 

arbejdsmarkedets parter. 

4) Ubundet for fysiske personers 

tilstedeværelse, undtagen for forpligtelsen 

under afdeling D (Fysiske personers 

midlertidige tilstedeværelse i 

forretningsøjemed), og med forbehold for 

sektorspecifikke begrænsninger. 

 

Praktikanter 

Ubundet for følgende sektorer eller 

subsektorer: 

Finansielle tjenesteydelser 

4) Ubundet.  
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Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

SEKTORSPECIFIKKE FORPLIGTELSER/BEGRÆNSNINGER 

1. FORRETNINGSSERVICE 

A. Liberale tjenesteydelser 

Virksomhed vedrørende 

international handelsvoldgift i 

relation til folkeret og udenlandsk 

og singaporeansk ret (86190) 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

Advokater fra EU kan i forbindelse 

med international handelsvoldgift 

deltage i internationale 

handelsvoldgiftssager i Singapore i 

henhold til lov om den juridiske 

profession (Legal Profession Act) 

(Cap 161). 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

Advokater fra EU kan i forbindelse 

med international handelsvoldgift 

deltage i internationale 

handelsvoldgiftssager i Singapore i 

henhold til lov om den juridiske 

profession (Legal Profession Act) 

(Cap 161). 
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Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

Juridiske tjenesteydelser (bortset fra 

international handelsvoldgift i 

relation til folkeret og juridiske 

tjenesteydelser i relation til 

hjemlandets lovgivning) (Home 

Country law) (861**) 

1) Ingen, bortset fra gældende 

registreringskrav. 

2) Ingen. 

3) Ingen, bortset fra gældende 

registreringskrav. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit, og 

underlagt gældende 

registreringskrav. 

1) Ingen, undtagen som angivet i 

kolonnen for markedsadgang. 

2) Ingen. 

3) Ingen, undtagen som angivet i 

kolonnen for markedsadgang. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit, og 

underlagt gældende 

registreringskrav. 
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Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

Juridiske tjenesteydelser i relation 

til singaporeansk ret
1
 (861**) 

1) Ingen, dog kan personer, som får 

adgang til det singaporeanske 

advokatsamfund, som er registreret 

som medlemmer af Law Society of 

Singapore, og som er i besiddelse af 

en gyldig tilladelse til at praktisere, 

levere juridiske tjenesteydelser i 

relation til singaporeansk ret. 

1) Ingen, undtagen som angivet i 

kolonnen for markedsadgang. 

2) Ingen. 

3) Ingen, undtagen som angivet i 

kolonnen for markedsadgang. 

4) Ubundet. 

 

                                                 
1
 På grund af den gradvise liberalisering af Singapores marked for juridiske tjenesteydelser kan Singapore endnu ikke forpligte sig til at give 

yderligere markedsadgang i denne sektor. Parterne vil med henblik på at indrømme yderligere markedsadgang revidere deres forpligtelser med 

hensyn til juridiske tjenesteydelser senest to år efter denne aftales ikrafttræden. Handelsudvalget kan ændre parternes lister i denne henseende. 
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Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

 2) Ingen. 

3) Kun personer, som får adgang til 

det singaporeanske 

advokatsamfund, som er registreret 

som medlemmer af Law Society of 

Singapore, og som er i besiddelse af 

en gyldig tilladelse til at praktisere, 

kan levere juridiske tjenesteydelser 

i relation til singaporeansk ret. 

  



 

 

XXX 200 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

 Advokatkontorer fra EU kan kun 

yde juridisk bistand i forbindelse 

med singaporeansk ret gennem et 

Joint Law Venture eller Formal 

Law Alliance med et advokatkontor 

fra Singapore, og kun i det omfang 

det er tilladt i henhold til love, 

regler og administrative 

foranstaltninger vedrørende Joint 

Law Ventures og Formal Law 

Alliances, samt underlagt de 

betingelser og krav, der gælder 

Joint Law Ventures og Formal Law 

Alliances. Singapore vil dog ændre 

disse betingelser og begrænsninger 

til fordel for advokatkontorer fra 

EU på følgende vis: 

  



 

 

XXX 201 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

 i) Minimumsantallet af 

advokater fra EU med bopæl i 

Singapore, som et 

advokatkontor fra EU skal 

have i en Joint Law Venture 

eller en Formal Law Alliance, 

vil blive nedsat fra 5 til 3, 

hvoraf mindst 2 skal være 

partnere ("equity partners") 

eller medlemmer af 

bestyrelsen i advokatkontoret. 

  



 

 

XXX 202 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

 ii) Den relevante 

minimumserfaring, der 

kræves af de i litra i) 

omhandlede 3 EU-advokater, 

betragtes samlet på grundlag 

af en periode på 15 år, snarere 

end på grundlag af den 

individuelle erfaring på 5 år 

for hver EU-advokat. 

iii) Den relevante 

minimumserfaring, der 

kræves af EU-advokater, som 

arbejder i en Joint Law 

Venture, og som ønsker at 

søge om tilladelse til at 

praktisere singaporeansk ret i 

henhold til lov om den 

juridiske profession (Legal 

Profession Act), vil blive 

reduceret fra 5 år til 3 år. 

  



 

 

XXX 203 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

 4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

Advokater fra EU kan i forbindelse 

med international handelsvoldgift 

deltage i internationale 

handelsvoldgiftssager i Singapore i 

henhold til lov om den juridiske 

profession (Legal Profession Act) 

(Cap 161). 

  

Regnskabsvæsen, revision og 

bogholderi, undtagen finansiel 

revision (862**) 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 



 

 

XXX 204 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

Finansiel revision (86211) 1) Ingen, undtagen at revisorer skal 

have deres sædvanlige bopæl i 

Singapore, eller mindst en af 

partnerne i selskabet skal have sin 

sædvanlige bopæl i Singapore. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen, undtagen at revisorer skal 

have deres sædvanlige bopæl i 

Singapore, eller mindst en af 

partnerne i selskabet skal have sin 

sædvanlige bopæl i Singapore. 

2) Ingen. 

3) Som i leveringsmåde 1). 

4) Ubundet. 

 

Skatterådgivning (863) 1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 



 

 

XXX 205 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

Arkitektvirksomhed (8671) 1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen.  

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 

Ingeniørvirksomhed (8672) 1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen.  

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 

Integreret ingeniør- 

virksomhed (8673) 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 



 

 

XXX 206 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

Landskabsarkitektur (86742) 1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 

Lægevirksomhed (93121, 93122) 1) Ubundet. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

Antallet af nye udenlandske læger, 

der registreres hvert år, kan 

begrænses afhængigt af det samlede 

udbud af læger. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 



 

 

XXX 207 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

Tandlægevirksomhed (93123) 1) Ubundet. 

2) Ingen. 

3) Ingen.  

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

Antallet af nye udenlandske 

tandlæger, der registreres hvert år, 

kan begrænses afhængigt af det 

samlede udbud af tandlæger. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 

Dyrlægevirksomhed (932) 1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 



 

 

XXX 208 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

Virksomhed udøvet af jordemødre, 

sygeplejersker, fysioterapeuter og 

paramedicinsk personale (93191**) 

1) Ubundet. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 

B. Computertjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser 

Computertjenesteydelser og hermed 

beslægtede tjenesteydelser (84) 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 



 

 

XXX 209 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

C. Forsknings- og udviklingsvirksomhed 

Forskning og udvikling inden for 

naturvidenskab (851) 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 

Tjenesteydelser i forbindelse med 

forskning og udvikling inden for 

samfundsvidenskab og 

humanistiske videnskaber, 

undtagen juridisk forskning (852**) 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 

Tjenesteydelser inden for 

tværfaglig forskning og udvikling 

(853) 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 



 

 

XXX 210 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

D. Tjenesteydelser vedrørende fast ejendom 

Tjenesteydelser inden for leje eller 

leasing af fast ejendom, der ikke er 

til beboelse (82102) 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen.  

4) Ubundet. 

 

Ejendomsadministration på 

honorar- eller kontraktbasis af fast 

ejendom til beboelse eller ikke-

beboelse 82201, 82202) 

1) Ingen, dog kan Sentosa 

Development Corporation og/eller 

selskabets retssuccessor udvikle og 

forvalte øen Sentosa og dens 

vandveje. 

Private entreprenører kan dog, 

såfremt de har en tilladelse, udvikle 

specifikke arealer på Sentosa til 

kommercielle, beboelsesmæssige 

eller rekreative formål. 

1) Ingen, dog kan Sentosa 

Development Corporation og/eller 

selskabets retssuccessor udvikle og 

forvalte øen Sentosa og dens 

vandveje. 

Private entreprenører kan dog, 

såfremt de har en tilladelse, udvikle 

specifikke arealer på Sentosa til 

kommercielle, beboelsesmæssige 

eller rekreative formål. 

 



 

 

XXX 211 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

 2) Ingen. 

3) Ingen, dog kan Sentosa 

Development Corporation udvikle 

og forvalte øen Sentosa og dens 

vandveje. Private entreprenører kan 

dog, såfremt de har en tilladelse, 

udvikle specifikke arealer på 

Sentosa til kommercielle, 

beboelsesmæssige eller rekreative 

formål. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

2) Ingen. 

3) Ingen, dog kan Sentosa 

Development Corporation udvikle 

og forvalte øen Sentosa og dens 

vandveje. Private entreprenører kan 

dog, såfremt de har en tilladelse, 

udvikle specifikke arealer på 

Sentosa til kommercielle, 

beboelsesmæssige eller rekreative 

formål. 

4) Ubundet. 

 



 

 

XXX 212 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

E. Udlejning/leasing uden personale 

Leasing eller udlejning vedrørende 

skibe, uden personale (83103) 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 

Leasing eller udlejning vedrørende 

personbiler, vare- og andre 

landtransportmidler, uden personale 

(83101, 83102, 

83105) 

1) Ingen, undtagen at udlejning af 

personbiler, godstransportkøretøjer 

og andre landtransportmidler uden 

personale, som foretages af 

personer, der er bosiddende i 

Singapore, med henblik på at 

benytte køretøjerne i Singapore, er 

forbudt 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen, bortset fra, at udlejning af 

udenlandsk indregistrerede 

køretøjer, der foretages af personer, 

der er bosiddende i Singapore, med 

henblik på anvendelse i Singapore, 

er forbudt 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 



 

 

XXX 213 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

Leasing eller udlejning vedrørende 

andre maskiner og udstyr (83106-

83109) 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 

Leasing eller udlejning vedrørende 

personlige ejendele og 

husholdningsartikler (832) 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 

F. Anden forretningsservice 

Reklamevirksomhed (871) 1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 



 

 

XXX 214 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

Markeds- og opinionsundersøgelser 

(864) 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 

Virksomhedsrådgivning (865) 1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 

Tjenesteydelser i tilknytning til 

virksomhedsrådgivning (866) 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 



 

 

XXX 215 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

Teknisk afprøvning og analyse, 

undtagen for afprøvning og analyse 

af: 

biler 

klassifikationsselskaber 

dyr, planter og produkter fremstillet 

af dyr og planter (8676**) 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 

Teknisk afprøvning og analyse af 

biler (8676**) 

1) Ubundet. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ubundet. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 



 

 

XXX 216 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

Teknisk afprøvning og analyse af 

dyr, planter og produkter fremstillet 

af dyr og planter (8676**) 

1) Ubundet. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ubundet. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

 

Tjenesteydelser i tilknytning til 

landbrug, jagt og skovbrug samt 

fiskeri, undtagen: 

tjenesteydelser vedrørende 

arbejdskraft i landbruget; 

brandbekæmpelse; 

skovbrugstjenester, herunder 

tjenesteydelser vedrørende skader 

på skovene; og 

tjenesteydelser i forbindelse med 

skovning, 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 



 

 

XXX 217 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

men inklusive konsulenttjenester 

for skovbrug, herunder 

tjenesteydelser i forbindelse med 

skovbrug og skovning (881**, 

882**) 

   

Tjenesteydelser i forbindelse med 

råstofudvinding (883, 5115) 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 

Tjenesteydelser i tilknytning til 

fremstillingsvirksomhed (884, 885, 

undtagen 88442) 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 



 

 

XXX 218 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

Transport, distribution, detailhandel 

og tjenesteydelser i forbindelse med 

distribution af gas via rørledning 

1) Ubundet. 

2) Ingen. 

3) Ubundet, undtagen for handel og 

detailhandel med naturgas 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ubundet. 

2) Ingen. 

3) Ubundet. 

4) Ubundet. 

 

Detailhandel med elektricitet 1) Ubundet. 

2) Ingen. 

3) Ubundet, undtagen for levering 

af elektricitet over 5 MW 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ubundet. 

2) Ingen. 

3) Ubundet. 

4) Ubundet. 

 



 

 

XXX 219 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

Transport af brændstoffer (7131) 1) Ubundet. 

2) Ingen. 

3) Ubundet. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ubundet. 

2) Ingen. 

3) Ubundet. 

4) Ubundet. 

 

Geologisk, geofysisk og anden 

videnskabelig efterforskning 

(86751) 

1) Ubundet. 

2) Ingen. 

3) Ubundet. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ubundet. 

2) Ingen. 

3) Ubundet. 

4) Ubundet. 

 

Personaleudvælgelse og -

rekruttering (872) 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 



 

 

XXX 220 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

G. Detektiv- og sikkerhedsvirksomhed 

Privatdetektivvirksomhed 

(87301**) 

Begrænsning af markedsadgang og 

national behandling 

Alle forpligtelser i denne sektor er 

omfattet af lov om privat 

sikkerhedsvirksomhed (Private 

Security Industry Act, PSIA). I 

loven fastsættes det, at det ikke er 

tilladt udlændinge at arbejde som 

privatdetektiver, men at de kan 

arbejde med virksomhedens 

administration. 

1) Ubundet. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ubundet. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 



 

 

XXX 221 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

Rådgivning vedrørende sikkerhed 

(87302) 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 

Alarmovervågningsvirksomhed 

(87303) 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 



 

 

XXX 222 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

Ubevæbnet vagtvirksomhed 

(87305**) 

Begrænsning af markedsadgang og 

national behandling 

Alle forpligtelser i denne sektor er 

omfattet af lov om privat 

sikkerhedsvirksomhed (Private 

Security Industry Act, PSIA). I 

loven fastsættes det, at: 

– det er tilladt udlændinge at 

oprette kontorer med henblik 

på at tilbyde ubevæbnet 

vagtvirksomhed, men de skal 

foretage registrering af en 

virksomhed med lokal 

deltagelse, 

– med andre ord skal mindst to 

af direktørerne have 

singaporeansk 

statsborgerskab eller være fast 

bosiddende i Singapore, 

1) Ubundet. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 



 

 

XXX 223 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

 – de udenlandske direktører 

skal fremlægge en attest for, 

at de ikke har modtaget nogen 

straffedom i deres 

oprindelsesland, eller en 

erklæring på tro og love for 

en lokal kommissær for 

edsaflæggelser (commissioner 

of oaths), 

– det er ikke tilladt udlændinge 

at arbejde som vagter, men de 

kan arbejde med 

virksomhedens 

administration. 

1) Ubundet. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

  



 

 

XXX 224 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

Vedligeholdelse og reparation af 

udstyr (ikke søgående skibe, 

luftfartøjer eller andet 

transportudstyr) (633, 8861-8866 

**) 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 

Rengøring af bygninger (874) 1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 

Fotografisk virksomhed (875) 1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 



 

 

XXX 225 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

Emballeringsvirksomhed (876) 1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 

Tjenesteydelser i forbindelse med 

kongresser og udstillinger 

(87909**) 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 

Sekretariatsvirksomhed (87909**) 1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 



 

 

XXX 226 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

Telefonpasningsvirksomhed 

(87903) 

Dette udelukker tjenesteydelser, 

hvortil der gives licens, og som er 

reguleret i Singapores lov om radio- 

og TV-myndighed (Broadcasting 

Authority Act) 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 

Kopieringsvirksomhed (87904) 1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 

Oversættelse og tolkning (87905) 1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 



 

 

XXX 227 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

Tjenesteydelser i forbindelse med 

specialiseret design (87907) 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 

2. KOMMUNIKATIONSVIRKSOMHED 

A. Post- og kurervirksomhed 

Posttjenester 

1. Basistjenester vedrørende 

brevbesørgelse -  

1) Underlagt handelsaftale med 

koncessioneret(-de) operatør(er). 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

 



 

 

XXX 228 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

Tjenesteydelser vedrørende 

transport af breve
1
 (undtagen 

ekspresbreve), der vejer højst 

500 g, fra ét sted til et andet, 

herunder tilknyttede 

tjenesteydelser i forbindelse 

med modtagelse, indsamling, 

sortering, forsendelse, 

distribution og levering af 

sådanne breve, og andre 

tjenester, som vedrører en af 

disse tjenesteydelser og 

leveres i tilknytning hertil. 

2) Ingen. 

3) Alle tjenesteydere skal være 

registrerede som selskaber i 

henhold til selskabsloven 

(Companies Act, Cap. 50)
2
. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

4) Ubundet.  

                                                 
1
 Et "brev" er enhver meddelelse i skriftlig form på et hvilket som helst fysisk medie, der skal befordres og omdeles (andet end elektronisk) til en 

bestemt modtager eller adresse, afsenderen har angivet på selve brevet eller på dets emballage, og som omfatter en postal genstand, der 

indeholder sådanne oplysninger, men omfatter ikke bøger, kataloger, aviser eller tidsskrifter. 
2
 Sikkerhedssituationen kan under ingen omstændigheder udgøre et middel til vilkårlig eller uberettiget forskelsbehandling af EU-operatører eller 

en skjult begrænsning af etablering eller grænseoverskridende levering af tjenesteydelser. 



 

 

XXX 229 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

2. Tjenesteydelser vedrørende 

ekspresbreve - 

Tjenesteydelser vedrørende 

transport af ekspresbreve 

(herunder lokale 

ekspresbreve
1
 og 

internationale ekspresbreve
2
), 

der vejer højst 500 g, fra ét 

sted til et andet, herunder 

tilknyttede tjenesteydelser i 

forbindelse med modtagelse, 

indsamling, sortering, 

forsendelse, distribution og 

levering af sådanne 

ekspresbreve, og andre 

tjenester, som vedrører en af 

disse tjenesteydelser og 

leveres i tilknytning hertil. 

1) Underlagt handelsaftale med 

koncessioneret(-de) operatør(er). 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 

                                                 
1
 Et "lokalt ekspresbrev" er et brev fra en afsender i Singapore bestemt til levering i Singapore inden for samme arbejdsdag. 

2
 Et "internationalt ekspresbrev" er et brev, i) der stammer fra en afsender i Singapore og er bestemt til levering til et bestemmelsessted uden for 

Singapore med en hurtigere ekspedition end den offentliggjorte levering, der er standard for luftpostbreve, afsendt af den offentlige 

postlicenshaver, eller ii) fra en afsender uden for Singapore bestemt til levering inden for samme arbejdsdag i Singapore. 



 

 

XXX 230 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

B. Kurervirksomhed 

Kurervirksomhed 

Kurertjenester for så vidt angår 

dokumenter, pakker, undtagen 

breve (som defineret ovenfor), der 

vejer 500 g eller derunder. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

 

C.

 Telekommunikationstje

nester
1
 

Noter 

Antallet af tildelte licenser vil kun være underlagt fysiske og ressourcemæssige begrænsninger, som f.eks. 

tilgængeligheden af radiospektrum og jord. 

                                                 
1
 Telekommunikationstjenester omfatter ikke radio- og TV-spredningstjenester, som består af uafbrudt transmission via trådbaserede eller trådløse 

midler, som er nødvendige for at modtage og/eller se auditive og/eller visuelle programsignaler, til hele eller en del af offentligheden. 



 

 

XXX 231 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

1. Grundlæggende 

telekommunikationstjenester
1

, herunder videresalg 

(facilitetsbaseret og 

servicebaseret):  

a) Offentlige 

telekommunikationstjenester
2
 

(lokal og international)  

b) Leasede kredsløbstjenester 

(lokal og international) 

1) Underlagt handelsaftale med 

koncessioneret(-de) operatør(er). 

2) Ingen. 

3) Alle tjenesteydere skal være 

registrerede som selskaber i 

henhold til selskabsloven 

(Companies Act, Cap. 50). 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 

                                                 
1
 Grundlæggende telekommunikationstjenester kan leveres ved brug af satellitbaseret teknologi. 

2
 Dette omfatter stemme-, data- og telefaxtjenester. 



 

 

XXX 232 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

2. Mobile 

telekommunikationstjenester
1

, herunder videresalg 

(facilitetsbaseret og 

servicebaseret): 

a) Public Mobile Data Service 

(PMDS)  

b) Public Trunked Radio Service 

(PTRS)  

c) Public Radio Paging Service 

(PRPS)  

d) Public Cellular Mobile 

Telephone Service (PCMTS) 

1) Underlagt handelsaftale med 

koncessioneret(-de) operatør(er). 

2) Ingen. 

3) Alle tjenesteydere skal være 

registrerede som selskaber i 

henhold til selskabsloven 

(Companies Act, Cap. 50). 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen.  

2) Ingen.  

3) Ingen.  

4) Ubundet. 

 

                                                 
1
 Mobile telekommunikationstjenester kan leveres ved brug af satellitbaseret teknologi. 



 

 

XXX 233 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

3. Tillægstjenester (Value-added 

Network, VAN) 

Disse tjenester omfatter: 

– elektronisk mail 

– voice-mail  

– online-information og 

databasesøgning 

– elektronisk dataudveksling 

– online-information og/eller 

databehandling. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen.  

2) Ingen.  

3) Ingen.  

4) Ubundet.  

 



 

 

XXX 234 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

3. BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE OG HERTIL KNYTTET INGENIØRVIRKSOMHED 

Bygge- og anlægsvirksomhed 

Bestående af: 

– Almindelige byggearbejder 

vedrørende bygninger (CPC 

512) 

– Almindelige byggearbejder 

vedrørende anlægsarbejde 

(CPC 513) 

– Installerings- og 

monteringsarbejde (CPC 514, 

516) 

– Færdiggørelse af bygninger 

(CPC 517) 

– Andet (CPC 511, 515, 518) 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 



 

 

XXX 235 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

4. DISTRIBUTIONSVIRKSOMHED 

A. Provisionsagenters tjenesteydelser 

Provisions-agenters tjenesteydelser, 

undtagen handel på honorar- eller 

kontraktbasis med farmaceutiske og 

medicinske produkter og 

kosmetiske midler (621**, 

undtagen 62117) 

Horisontale begrænsninger af 

markedsadgang og national 

behandling 

Medmindre andet er angivet, er 

distribution af en vare, der er 

omfattet af importforbud eller ikke-

automatisk importlicensudstedelse, 

ikke omfattet af disse forpligtelser. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 



 

 

XXX 236 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

Handel på honorar- eller 

kontraktbasis med farmaceutiske og 

medicinske produkter og 

kosmetiske midler, som ikke er 

beregnet til Singapores marked 

(62117**) 

Horisontale begrænsninger af 

markedsadgang og national 

behandling 

Medmindre andet er angivet, er 

distribution af en vare, der er 

omfattet af importforbud eller ikke-

automatisk importlicensudstedelse, 

ikke omfattet af disse forpligtelser. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 



 

 

XXX 237 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

Handel på honorar- eller 

kontraktbasis med farmaceutiske og 

medicinske produkter og 

kosmetiske midler, som er beregnet 

til Singapores marked (62117**) 

1) Ubundet. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ubundet. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 

B. Engroshandel 



 

 

XXX 238 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

Engroshandel, undtagen med 

farmaceutiske og medicinske 

produkter samt kirurgisk og 

ortopædisk udstyr (622 **) 

Horisontale begrænsninger af 

markedsadgang og national 

behandling 

Medmindre andet er angivet, er 

distribution af en vare, der er 

omfattet af importforbud eller ikke-

automatisk importlicensudstedelse, 

ikke omfattet af disse forpligtelser. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 



 

 

XXX 239 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

Engroshandel med farmaceutiske 

og medicinske produkter samt 

kirurgisk og ortopædisk udstyr 

(62251, 62252) 

1) Ubundet. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ubundet. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 

C. Detailhandelsvirksomhed 



 

 

XXX 240 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

Nonfood-detailhandel, undtagen 

farmaceutiske og medicinske 

produkter (632**) 

Horisontale begrænsninger af 

markedsadgang og national 

behandling 

Medmindre andet er angivet, er 

distribution af en vare, der er 

omfattet af importforbud eller ikke-

automatisk importlicensudstedelse, 

ikke omfattet af disse forpligtelser. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 



 

 

XXX 241 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

Detailhandel med næringsmidler, 

drikkevarer og tobak, undtagen 

detailsalg af tobaksvarer og 

detailsalg af alkoholholdige 

drikkevarer (6310 *) 

Horisontale begrænsninger af 

markedsadgang og national 

behandling 

Medmindre andet er angivet, er 

distribution af en vare, der er 

omfattet af importforbud eller ikke-

automatisk importlicensudstedelse, 

ikke omfattet af disse forpligtelser. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 



 

 

XXX 242 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

Detailhandel med farmaceutiske, 

medicinske og ortopædiske 

produkter (63211) 

1) Ubundet. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ubundet. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 

Salg af motorkøretøjer 

Kun: 

Engroshandel i forbindelse med 

motorkøretøjer (61111) 

Detailhandel i forbindelse med 

motorkøretøjer (61112) 

Salg af reservedele og tilbehør til 

motorkøretøjer (61130) 

Salg af motorcykler og snemobiler 

samt dele og tilbehør dertil (61210) 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 



 

 

XXX 243 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

D. Franchising 

Franchisingtjenester (8929**) 1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 

5. UNDERVISNING 

Primærundervisning (921**) Ubundet for leveringsmåde 1 til 4 

for levering af førskole- og 

primærundervisning for 

singaporeanske borgere, herunder 

sportsuddannelser. Ellers: 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen.  

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

Ubundet for leveringsmåde 1 til 4 

for levering af førskole- og 

primærundervisning for 

singaporeanske borgere, herunder 

sportsuddannelser. Ellers: 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen.  

4) Ubundet. 

 



 

 

XXX 244 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

Generel sekundærundervisning og 

højere sekundærundervisning 

(9221**, 9222**) 

Ubundet for leveringsmåde 1 til 4 

for levering af generel 

sekundærundervisning og højere 

sekundærundervisning (finder kun 

anvendelse på "junior college" og 

"pre university centre" i Singapores 

uddannelsessystem) til 

singaporeanske borgere, herunder 

sportsuddannelser. Ellers: 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen.  

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

Ubundet for leveringsmåde 1 til 4 

for 

levering af generel 

sekundærundervisning og højere 

sekundærundervisning (finder kun 

anvendelse på "junior college" og 

"pre university centre" i Singapores 

uddannelsessystem) til 

singaporeanske borgere, herunder 

sportsuddannelser. Ellers: 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 



 

 

XXX 245 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

Postsekundær teknisk og 

erhvervsfaglig undervisning (kun 

ikke-offentligt finansierede 

uddannelsesinstitutioner) (92230*, 

92240*, 92310) 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 

Andre videregående uddannelser, 

undtagen lægeuddannelse (kun 

lokale tertiære institutioner
1
 skal 

kunne tilbyde bachelor- eller 

videregående uddannelse af læger i 

Singapore) (92390**) 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 

                                                 
1
 Lokale tertiære institutioner er tertiære institutioner, der er etableret i henhold til en lov udstedt af parlamentet, eller som angivet af 

undervisningsministeriet. 



 

 

XXX 246 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

Voksenundervisning (92400) 1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 

Anden uddannelsesvirksomhed 

(92900) 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 



 

 

XXX 247 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

6. TJENESTEYDELSER PÅ MILJØOMRÅDET 

Kloakvæsen (94010) 1) Ubundet, undtagen for 

rådgivningsvirksomhed. 

2) Ingen. 

3) Ubundet. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ubundet, undtagen for 

rådgivningsvirksomhed. 

2) Ingen. 

3) Ubundet. 

4) Ubundet. 

 



 

 

XXX 248 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

Indsamling af affald undtagen 

forvaltning af farligt affald 

(94020**) 

1) Ubundet, undtagen for 

rådgivningsvirksomhed. 

2) Ingen. 

3) Ingen, undtagen at 

renovationsvirksomheden skal være 

registreret som et selskab i 

Singapore. 

Antallet af offentlige 

renovationsselskaber bestemmes af 

antallet af geografiske områder i 

Singapore. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ubundet, undtagen for 

rådgivningsvirksomhed. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 



 

 

XXX 249 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

Affaldsbortskaffelse, undtagen 

deponeringsvirksomhed og 

forvaltning af farligt affald 

(94020**) 

1) Ubundet, undtagen for 

rådgivningsvirksomhed. 

2) Ingen. 

3) Ingen, undtagen at 

renovationsvirksomheden skal være 

registreret som et selskab i 

Singapore. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ubundet, undtagen for 

rådgivningsvirksomhed. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 

Forvaltning af farligt affald, 

herunder indsamling, bortskaffelse 

og behandling af farligt affald 

(94020 *) 

1) Ubundet, undtagen for 

rådgivningsvirksomhed. 

2) Ingen. 

3) Ingen, undtagen at 

renovationsvirksomheden skal være 

registreret som et selskab i 

Singapore. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ubundet, undtagen for 

rådgivningsvirksomhed. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 



 

 

XXX 250 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

Renholdelse og lignende 

tjenesteydelser (94030) 

1) Ubundet, undtagen for 

rådgivningsvirksomhed. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ubundet, undtagen for 

rådgivningsvirksomhed. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 

Rensning af udstødningsgasser 

(94040) 

1) Ubundet, undtagen for 

rådgivningsvirksomhed. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ubundet, undtagen for 

rådgivningsvirksomhed. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 



 

 

XXX 251 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

Støjbekæmpelse (CPC 94050) 1) Ubundet, undtagen for 

rådgivningsvirksomhed. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ubundet, undtagen for 

rådgivningsvirksomhed. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 

Natur- og landskabspleje (94060) 

 

1) Ubundet, undtagen for 

rådgivningsvirksomhed. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ubundet, undtagen for 

rådgivningsvirksomhed. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 



 

 

XXX 252 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

7. FINANSIELLE 

TJENESTEYDELSER 

Note 

Alle forpligtelser i denne liste er omfattet af horisontale forpligtelser i Singapores liste over specifikke 

forpligtelser. Alle forpligtelser i denne liste er også omfattet af indrejsebetingelser, adgangskriterier, nationale 

love, retningslinjer, regler og foranstaltninger, vilkår og betingelser som fastsat af Singapores centralbank 

(Monetary Authority of Singapore, MAS) eller en anden relevant myndighed eller et andet relevant organ i 

Singapore, forudsat at det ikke påvirker Singapores forpligtelser i denne henseende. Juridiske personer, der 

leverer finansielle tjenesteydelser, er omfattet af ikke-diskriminatoriske begrænsninger af deres retlige form
1
. 

A. FORSIKRING OG FORSIKRINGSRELATEREDE TJENESTEYDELSER 

                                                 
1
 F.eks. accepteres partnerskaber og enkeltmandsvirksomheder generelt ikke som juridisk form for finansielle depositarinstitutioner i Singapore. 

Denne indledende note har ikke som sådan til formål at indvirke på eller på anden måde begrænse det valg mellem filialer eller datterselskaber, 

som en leverandør af finansielle tjenesteydelser fra den anden part foretager. 



 

 

XXX 253 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

a) Livsforsikring, herunder 

livsrente, invalidepension, 

ulykkes- og sygeforsikring  

1) Ubundet. 

2) Ingen. 

3) Disse foranstaltninger er også 

begrænsninger af national 

behandling. I forbindelse med 

optagelsen af forsikringsselskaber 

under den centrale pensionsfonds 

investeringsordning (Central 

Provident Fund Investment 

Scheme, CPFIS) tager den centrale 

pensionsfonds bestyrelse hensyn til 

følgende faktorer: 

a) om forsikringsselskabet har 

mindst et års dokumenteret 

erfaring som et registreret 

forsikringsselskab i Singapore 

1) Ubundet. 

2) Ingen.  

3) Ingen.  

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

 



 

 

XXX 254 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

 b) om forsikringsselskabet 

beskæftiger mindst tre ansatte 

inden for kapitalforvaltning, 

hvoraf den ene skal have 

mindst 5 års erfaring med 

kapitalforvaltning. De to 

andre behøver blot at have to 

års erfaring med 

kapitalforvaltning, hvis den 

pågældende: 

i) er en fuldt kvalificeret 

Chartered Financial 

Analyst (CFA), eller 

ii) er en associeret i 

Society of Actuaries, 

eller 

  



 

 

XXX 255 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

 iii) har et certifikat i 

finansiering og 

investering fra Institute 

of Actuaries, eller 

iv) har en tilsvarende 

kvalifikation fra et 

professionelt 

aktuarkontor, der er 

anerkendt i Singapore, 

og 

c) om forsikringsselskabet 

forvalter fonde til en værdi af 

mindst 500 mio. 

singaporeanske dollar i 

Singapore. 

  



 

 

XXX 256 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

 Med henblik på denne begrænsning 

skal definitionen af "ansatte inden 

for kapitalforvaltning" omfatte 

porteføljeforvaltere, analytikere og 

tradere. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

  

b) Skadesforsikringstjenester 

herunder invalidepension, 

kortfristet ulykkesforsikring 

og sygeforsikring samt 

garantiforsikringskontrakter, 

opfyldelsesgarantier eller 

lignende 

sikkerhedsstillelseskontrakter 

1) Ubundet, bortset fra, at 

forsikringsgivere, der er godkendt 

til eller har licens til at levere 

skadesforsikring i EU, kan tilbyde 

forsikring af risici ved søfart, 

luftfart og transit, der omfatter: 

1) Som anført i kolonnen om 

markedsadgang. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

 



 

 

XXX 257 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

 i) søtransport og kommerciel 

luftfart samt opsendelse og 

fragt i rummet (inklusive 

satellitter) med en sådan 

forsikring, at den dækker et af 

eller alle følgende tilfælde: de 

transporterede varer, 

transportmidlet, der 

transporterer varerne, og alt 

ansvar, der er forbundet 

dermed, og 

ii) varer i international transit. 

2) Disse foranstaltninger er også 

begrænsninger af national 

behandling. 

  



 

 

XXX 258 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

 Ingen, bortset fra, at den lovpligtige 

ansvarsforsikring (Motor Third 

Party Liability) og 

arbejdsskadeforsikring (Workmen's 

Compensation) kun kan købes hos 

godkendte forsikringsselskaber
1
 i 

Singapore. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

  

c) Genforsikring og retrocession 1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

 

                                                 
1
 Licensering udtrykkes som og svarer til registrering af forsikringsselskaber og forsikringsformidlere, der udøver forsikringsaktiviteter i 

Singapore i henhold til Singapores lovgivning om forsikring. 



 

 

XXX 259 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

d) Forsikringsformidling, 

herunder mægling og agentur 

1) Ubundet, bortset fra, at mæglere, 

som er godkendt eller har licens til 

at levere forsikring af risici ved 

søfart, luftfart og transit samt 

formidling af genforsikring i EU, 

kan levere sådanne tjenesteydelser. 

2) Mægleres anbringelse af 

indenlandske risici uden for 

Singapore skal godkendes af 

Singapores centralbank (MAS), 

med undtagelse af genforsikrings- 

og forsikringsrisici vedrørende 

maritimt ansvar for skibsejere, der 

er forsikret gennem beskyttelses- og 

skadeerstatningsordninger 

(Protection & Indemnity Clubs), 

eller søfarts-, luftfarts- og 

transitaktiviteter, der forsikres 

gennem et godkendt MAT-

forsikringsselskab. 

1) Som anført i kolonnen om 

markedsadgang. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

 



 

 

XXX 260 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

 3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

  

e) Tjenesteydelser i tilknytning 

til forsikringsvirksomhed, der 

omfatter aktuarvirksomhed, 

forsikringsekspertise 

vedrørende tab (loss 

adjustors), 

forsikringsekspertise 

vedrørende havari (average 

adjustors) og 

konsulentvirksomhed 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

 



 

 

XXX 261 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

B. BANKVIRKSOMHED OG 

ANDRE FINANSIELLE 

TJENESTEYDELSER 

Note 

Alle forpligtelser i denne liste er omfattet af horisontale forpligtelser i Singapores liste over specifikke 

forpligtelser. Alle forpligtelser i denne liste er også omfattet af indrejsebetingelser, adgangskriterier, nationale 

love, retningslinjer, regler og foranstaltninger, vilkår og betingelser som fastsat af Singapores centralbank 

(Monetary Authority of Singapore, MAS) eller en anden relevant myndighed eller et andet relevant organ i 

Singapore, forudsat at det ikke påvirker Singapores forpligtelser i denne henseende. Juridiske personer, der 

leverer finansielle tjenesteydelser, er omfattet af ikke-diskriminatoriske begrænsninger af deres retlige form
1
. 

                                                 
1
 F.eks. accepteres partnerskaber og enkeltmandsvirksomheder generelt ikke som juridisk form for finansielle depositarinstitutioner i Singapore. 

Denne indledende note har ikke som sådan til formål at indvirke på eller på anden måde begrænse det valg mellem filialer eller datterselskaber, 

som en leverandør af finansielle tjenesteydelser fra den anden part foretager. 



 

 

XXX 262 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

a) Modtagelse af indskud og 

andre midler på anfordring fra 

offentligheden 

1) Ubundet. 

2) Ingen. 

3) Disse foranstaltninger er også 

begrænsninger af national 

behandling. 

Kun institutioner, der har licens 

eller er godkendt som banker, 

handelsbanker og 

finansieringsselskaber, kan 

modtage indskud. Denne 

foranstaltning er ikke 

diskriminerende. 

Udenlandske banker kan kun udøve 

aktiviteter fra ét kontor (undtagen 

back-office), medmindre andet er 

anført i denne liste. De kan ikke 

etablere "off-premise"-

pengeautomater (ATM) og 

pengeautomatsnetværk og nye 

underafdelinger, medmindre andet 

er angivet i denne liste. Dette er 

også en begrænsning af national 

behandling. 

1) Ubundet.  

2) Ingen.  

3) Forretningsbanker 

Som angivet i kolonnen for 

markedsadgang. 

 

Handelsbanker 

Som angivet i kolonnen for 

markedsadgang. 

 

Finansieringsselskaber 

Som angivet i kolonnen for 

markedsadgang. 

 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

Forretningsbanker 

Hvis Singapore forpligter sig over 

for lande, der har mindst én licens 

til universelbankvirksomhed med 

QFB-rettigheder (Qualifying Full 

Bank), undtagen USA, med henblik 

på at tilbyde en eller flere nye 

banklicenser med QFB-rettigheder 

efter datoen for aftalens 

ikrafttrædelse, vil antallet af 

yderligere nye licenser til 

universelbankvirksomhed med 

QFB-rettigheder blive tilbudt EU. 

Ud over EU kan kun Australien, 

Kina, Indien, Malaysia og USA 

have en eller flere licenser til 

universelbankvirksomhed med 

QFB-rettigheder. 



 

 

XXX 263 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

 Placering af banker og flytning af 

banker og underafdelinger kræver 

forhåndsgodkendelse fra 

Singapores centralbank (MAS). 

Denne begrænsning ikke vil blive 

anvendt som et middel til vilkårlig 

eller uberettiget forskelsbehandling 

af EU's banker eller skjult 

begrænsning af handelen med 

tjenesteydelser, således at de lokale 

operatører opnår 

konkurrencemæssige fordele. 

 Hvis Singapore tillader en 

udenlandsk QFB-bank, undtagen 

fra USA, at have mere end 50 

kundeservicesteder, bør samme 

rettigheder også gives til QFB-

banker fra EU, der er tilstrækkeligt 

fast etableret i Singapore. 



 

 

XXX 264 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

 Ingen, undtagen for følgende 

elektroniske detailbanktjenester: 

nye kunders åbning af konti
1
, 

modtagelse af indlån, distribution af 

sedler og mønter som lovlige 

betalingsmidler og ansøgning om 

usikrede kreditfaciliteter
2
. Disse 

foranstaltninger skal være ikke-

diskriminerende, ikke-arbitrære og 

må ikke omfatte nogen økonomisk 

behovsprøve. Det skal præciseres, 

at ingen af disse foranstaltninger 

finder anvendelse på engrosbanker, 

offshore-banker og 

forretningsbanker. 

  

                                                 
1
 Denne begrænsning udelukker ikke muligheden for, at dele af disse transaktioner kan foretages online. 

2
 Denne begrænsning udelukker ikke muligheden for, at dele af disse transaktioner kan foretages online. 



 

 

XXX 265 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

 I forbindelse med denne 

begrænsning leveres de 

elektroniske banktjenester via 

adgangssteder, der ikke foranstaltes 

af banken, f.eks. personlig mobil 

detailbankvirksomhed, 

internetbaseret 

detailbankvirksomhed og andre 

former for bankvirksomhed, som 

denne teknologi giver mulighed for. 

Etablering og drift af udenlandske 

handelsbanker, forretningsbanker 

og finansieringsselskaber er også 

undergivet de begrænsninger, som 

er anført under aktiviteterne B(a) til 

B(l) og følgende begrænsninger: 

 

  



 

 

XXX 266 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

 Forretningsbanker 

Der gives ingen nye licenser til 

universelbankvirksomhed (Full 

Bank licence) til udenlandske 

banker, medmindre andet er angivet 

i de yderligere forpligtelser.  

Det er tilladt alle EU's banker med 

privilegier som Qualifying Full 

Bank (QFB) at skabe op til 

yderligere 25 kundeservicesteder 

(hvoraf op til 10 kan konstitueres 

som filialer), ud over den 

nuværende grænse for EU's banker 

på 25 kundeservicesteder, hvis og 

kun hvis centralbanken har 

fastslået, at den pågældende EU-

bank er tilstrækkeligt fast etableret i 

Singapore. 

  



 

 

XXX 267 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

 Ved bestemmelsen af, hvorvidt en 

EU-bank er tilstrækkeligt fast 

etableret i Singapore, tager 

Singapores centralbank (MAS) 

hensyn til følgende: 

a) EU-banken skal som 

minimum foretage 

registrering af dens 

detailbankvirksomhed  

b) et simpelt flertal i bestyrelsen 

i EU-bankens lokale 

datterselskab skal være 

singaporeanere, have fast 

bopæl eller en kombination 

heraf 

  



 

 

XXX 268 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

 c) Singapores centralbank 

(MAS) finder det godtgjort, at 

en EU-bank og i givet fald det 

lokale datterselskab servicerer 

en bred vifte af 

lokalsamfundet i Singapore 

og i princippet respekterer 

eventuelle brancheforeningers 

nøgleinitiativer 

  



 

 

XXX 269 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

 d) Singapores centralbank 

(MAS) finder det godtgjort, at 

EU-banken er engageret i 

Singapores finansielle 

stabilitet og udvikling på lang 

sigt. Centralbanken vil f.eks. 

tage hensyn til det antal 

personer, som EU-banken 

beskæftiger i Singapore, og 

dens vilje til at støtte 

Singapores finansielle 

stabilitet 

  



 

 

XXX 270 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

  

e) Singapore er et af EU-

bankernes vigtigste markeder, 

som bidrager til en betydelig 

del af EU-bankernes globale 

bankkoncerns overskud og 

aktiver på globalt plan
1
 

f) større forretningsområder har 

hovedkontor i Singapore, og 

de centrale beslutningstagere 

med ansvar for disse 

forretningsområder har bopæl 

i Singapore. 

  

                                                 
1
 Ved en "EU-banks globale bankkoncern" forstås EU-bankens moderselskab (eller EU-banken, hvis den ikke er ejet eller kontrolleret af et 

moderselskab) og dets gruppe af selskaber, som er konsoliderede i henhold til regnskabsprincipperne i den retskreds, hvor moderselskabet er 

registreret eller etableret. 



 

 

XXX 271 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

 For at undgå enhver tvivl, skal det 

lokale datterselskab have licens til 

universelbankvirksomhed med 

QFB-privilegier, og det er den 

enhed, der har tilladelse til at 

etablere op til yderligere 25 

kundeservicesteder (hvoraf op til 10 

kan etableres som filialer). 

  



 

 

XXX 272 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

 En QFB-bank kan efter 

forudgående godkendelse fra 

centralbanken indgå aftale med en 

lokal bank for at få adgang til den 

lokale banks ATM-netværk for at 

kunne give en kortindehaver i QFB-

banken mulighed for at foretage 

kontantudbetalinger fra sin kredit- 

eller betalingskortkonto. 

Ansøgninger om godkendelse, der 

indgives af en QFB-bank, 

imødekommes uden videre, dog 

med visse betingelser, som 

centralbanken kan fastsætte. 

  



 

 

XXX 273 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

 QFB-banker kan tilbyde 

debiteringstjenester i et netværk for 

elektronisk overførsel af midler på 

salgsstedet (Electronic Funds 

Transfer at Point of Sale, EFTPOS). 

 

Engrosbanker 

12 EU-banker, der har licens til at 

drive engrosbankvirksomhed, efter 

ansøgning herom til centralbanken, 

vil få tilladelse til at drive op til 2 

kundeservicesteder hver. 

Singapore forpligter sig til at 

undersøge mulighederne for at øge 

antallet af banker, der gives 

tilladelse til at drive 

kundeservicesteder, når disse 

tilladelser er givet til de 12 første 

EU-banker.  

  



 

 

XXX 274 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

 Singapores centralbank og/eller 

bankens retssuccessor vil 

maksimalt udstede 20 nye 

engrosbanklicenser i perioden fra 

den 1. januar 2013 til den 31. 

december 2014. 

3 år efter ikrafttrædelsen af denne 

aftale vil de kvantitative 

begrænsninger af antallet af 

engrosbanklicenser blive ophævet 

for EU-banker med eller uden 

aktiviteter i Singapore, og sådanne 

banker vil derefter kunne få direkte 

adgang til at drive 

engrosbankvirksomhed. 

  



 

 

XXX 275 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

 Det er ikke tilladt engrosbanker: 

a) at acceptere indskud i 

singaporeanske dollar på 

under 250 000 

singaporeanske dollar 

b) at forvalte opsparingskonti i 

singaporeanske dollar uden 

forudgående tilladelse fra 

centralbanken (MAS) 

c) at forvalte løbende 

rentebærende konti i 

singaporeanske dollar for 

fysiske personer med bopæl i 

Singapore 

  



 

 

XXX 276 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

 d) at udstede obligationer og 

omsættelige indskudsbeviser i 

singaporeanske dollar, 

medmindre kravene 

vedrørende mindste 

restløbetid, mindste 

pålydende værdi eller 

investorgruppe, der er 

indeholdt i retningslinjerne 

for udøvelse af 

engrosbankvirksomhed 

(Guidelines for Operation of 

Wholesale Banks), der er 

udstedt at Singapores 

centralbank og/eller bankens 

retssuccessor, er opfyldt. 

 

  



 

 

XXX 277 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

 Offshore-banker 

Det er ikke tilladt offshore-banker: 

a) at tilbyde kreditfaciliteter i 

singaporeanske dollar til ikke-

bankmæssige residenter i 

Singapore til en værdi på over 

500 mio. singaporeanske 

dollar på et hvilket som helst 

tidspunkt 

b) at tilbyde opsparingskonti 

c) at acceptere bundne indskud 

eller forvalte opsparingskonti 

i singaporeanske dollar fra 

ikke-bankmæssige residenter 

i Singapore 

  



 

 

XXX 278 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

 d) at forvalte løbende konti for 

ikke-bankmæssige residenter, 

medmindre disse konti 

forvaltes: 

i) i forbindelse med 

kreditfaciliteter, der 

ydes til, eller 

andre forretninger med 

kunden, eller 

ii) til kunder i bankens 

hovedkontor 

e) at forvalte løbende 

rentebærende konti i 

singaporeanske dollar for 

fysiske personer med bopæl i 

Singapore 

  



 

 

XXX 279 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

 f) at forvalte opsparingskonti i 

singaporeanske dollar for 

ikke-bankmæssige residenter 

i Singapore 

g) at acceptere bundne indskud i 

singaporeanske dollar på 

under 250 000 

singaporeanske dollar fra 

ikke-bankmæssige residenter 

  



 

 

XXX 280 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

 h) at udstede obligationer og 

omsættelige indskudsbeviser i 

singaporeanske dollar, 

medmindre kravene 

vedrørende mindste 

restløbetid, mindste 

pålydende værdi eller 

investorgruppe, der er 

indeholdt i retningslinjerne 

for udøvelse af offshore-

bankvirksomhed (Guidelines 

for Operation of Offshore 

Banks), der er udstedt at 

Singapores centralbank 

(Monetary Authority of 

Singapore) og/eller bankens 

retssuccessor, er opfyldt. 

  



 

 

XXX 281 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

 Ingen udenlandsk person kan på 

egen hånd eller sammen med andre 

tage kontrol over en bank eller 

virksomhed indregistreret i 

Singapore, der tilhører en kategori 

af finansielle institutioner, der er 

godkendt som finansielle 

holdingselskaber i henhold til 

section 28 i lov om Singapores 

centralbank (Monetary Authority of 

Singapore Act) (benævnt "finansielt 

holdingselskab") eller godkendt, 

udpeget eller på anden vis reguleret 

som finansielle holdingselskaber i 

henhold til andre love og 

forskrifter. 

  



 

 

XXX 282 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

 Singapore må ikke kræve, at 

bestyrelsen for en EU-bank skal 

have mere end et simpelt flertal i 

bestyrelsen bestående af 

singaporeanske statsborgere, af 

personer med bopæl i Singapore 

eller en kombination heraf. 

  



 

 

XXX 283 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

 Der kræves tilladelse fra 

ministeren, inden en person, enten 

alene eller sammen med andre, har 

lov til at erhverve indirekte kontrol 

over og kapitalandele eller 

stemmerettigheder for eller over 5 

%, 12 % eller 20 % kapitalandele i 

en Singapore-indregistreret bank 

eller et finansielt holdingselskab, og 

inden en Singapore-indregistreret 

bank eller et finansielt 

holdingselskab fusionerer eller 

overtages af noget andet organ. 

  



 

 

XXX 284 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

 Ved godkendelse af ansøgninger 

om overskridelse af de fastsatte 

begrænsninger kan ministeren 

fastsætte de betingelser, der anses 

for at være nødvendige for at 

forebygge unødig kontrol, beskytte 

offentlige interesser og sikre det 

finansielle systems integritet. 

En udenlandsk person er en person, 

som: 

for så vidt angår fysiske personer 

ikke er statsborger i Singapore og  

for så vidt angår selskaber ikke 

kontrolleres af statsborgere i 

Singapore. 

 

  



 

 

XXX 285 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

 Handelsbanker 

Handelsbanker kan kun drive 

virksomhed fra et enkelt kontor 

(undtagen back-office-aktiviteter). 

Denne foranstaltning er ikke 

diskriminerende. 

Placering og flytning af 

handelsbanker kræver forudgående 

godkendelse fra Singapores 

centralbank (MAS). Denne 

begrænsning må ikke anvendes som 

et middel til vilkårlig eller 

uberettiget forskelsbehandling af 

EU's handelsbanker eller skjult 

begrænsning af handelen med 

tjenesteydelser, således at de lokale 

operatører opnår 

konkurrencemæssige fordele. 

  



 

 

XXX 286 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

 Forretningsbanker kan med 

tilladelse fra Singapores 

centralbank (MAS) tilvejebringe 

midler i udenlandsk valuta fra 

residenter og ikke-residenter, 

forvalte opsparingskonti i 

udenlandsk valuta for ikke-

residenter og tilvejebringe midler i 

singaporeanske dollar fra deres 

aktionærer og virksomheder, der 

kontrolleres af deres aktionærer, 

banker og finansieringsselskaber. 

Denne foranstaltning er ikke 

diskriminerende. 

 

  



 

 

XXX 287 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

 Finansieringsselskaber 

Der vil ikke blive udstedt nye 

finansieringsselskabslicenser.  

Ubundet for udenlandsk 

erhvervelse af andele i 

finansieringsselskaber og overførsel 

eller salg af udenlandske 

kapitalandele i eksisterende 

finansieringsselskaber til 

udenlandske parter. 

  



 

 

XXX 288 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

 Lokale og udenlandsk-ejede 

finansieringsselskaber kan kun 

drive virksomhed i singaporeanske 

dollar. Finansieringsselskaber, der 

opfylder de gældende krav, kan 

med forudgående godkendelse fra 

Singapores centralbank (MAS) 

også handle i fremmed valuta, guld 

eller andre ædle metaller og 

erhverve aktier, andele, 

gældsinstrumenter eller konvertible 

værdipapirer i fremmed valuta. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

  



 

 

XXX 289 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

b) Långivning af alle typer, 

herunder forbrugslån, 

realkredit, factoring og 

finansiering af 

handelsmæssige transaktioner 

1) Ubundet. 

2) Ingen. 

3) Disse foranstaltninger er også 

begrænsninger af national 

behandling: 

i) Ubundet for etablering af off-

premise pengeautomater for 

kreditkort- og 

betalingskortudstedere som 

en måde til at omgå 

kvantitative begrænsninger af 

kundeservicesteder. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Som anført i kolonnen om 

markedsadgang. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

 



 

 

XXX 290 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

 Finansielle institutioner, der 

udvider kreditfaciliteter i 

singaporeanske dollar for 

mere end 5 mio. 

singaporeanske dollar pr. 

enhed til ikke-residente 

finansielle enheder, eller 

forvalter egenkapital eller 

obligationsudstedelser i 

singaporeanske dollar for 

ikke-residente, skal sikre, at 

provenuet i singaporeanske 

dollar, hvis det skal anvendes 

uden for Singapore, ombyttes 

eller konverteres til 

udenlandsk valuta ved 

trækning (draw-down) eller 

inden overførsel til udlandet. 

  



 

 

XXX 291 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

 Finansielle institutioner må 

ikke udvide kreditfaciliteter i 

singaporeanske dollar til ikke-

residente finansielle enheder, 

hvis der er grund til at tro, at 

indtægter i singaporeanske 

dollar kan anvendes til 

valutakursspekulation i 

singaporeanske dollar. 

Udtrykket "ikke-resident" er 

defineret i et notat fra 

Singapores centralbank (MAS 

Notice 757), der er udstedt i 

henhold til bankloven 

(Banking Act).  

Hver offshore-banks udlån i 

singaporeanske dollars til 

residenter må ikke overstige 

500 mio. singaporeanske 

dollar i alt. 

  



 

 

XXX 292 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

 Offshore-banker må ikke gøre 

brug af finansielle 

leasingaktiviteter eller deres 

tilknyttede handelsbanker til 

at omgå udlånsbegrænsningen 

på 500 mio. singaporeanske 

dollar. 

ii) Det er tilladt at etablere 

kreditselskaber, der ikke 

foretager den type af 

aktiviteter, som kræver 

godkendelse fra Singapores 

centralbank (MAS). 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

  

c) Finansiel leasing 1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 



 

 

XXX 293 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

d) Tjenesteydelser i tilknytning 

til betalinger og 

pengeoverførsel, herunder 

kredit-, betalings- og 

debetkort, checks og 

bankveksler 

1) Ubundet.  

2) Ingen. 

3) Disse foranstaltninger er også 

begrænsninger af national 

behandling. 

Ejermajoriteten i 

pengeoverførselskontorer skal bestå 

af singaporeanske statsborgere (dvs. 

ejerskab af mere end 50 % af 

aktieposten), undtagen når 

overførselsaktiviteterne udføres af 

banker og forretningsbanker. 

Bankveksler kan kun udstedes af 

banker. 

Begrænsningerne i punkt B, b), 3), 

ovenfor finder også anvendelse på 

de aktiviteter, der er opført i punkt 

B, d). 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ubundet. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

 



 

 

XXX 294 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

e) Garantier og forpligtelser 1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

 

f) Handel for egen eller kunders 

regning på børsen, markedet 

for unoterede værdipapirer 

(over-the-counter) eller på 

anden måde, med følgende: 

– pengemarkedsinstrumenter 

(herunder checks, veksler, 

indskudsbeviser) 

1) Ubundet, undtagen for handel 

med produkterne i punkt B, f), for 

egen regning. Handel med 

pengemarkedsinstrumenter, handel 

med fremmed valuta, samt 

valutakurs- og renteinstrumenter 

kan kun foretages med finansielle 

institutioner. 

2) Ingen. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen, undtagen som angivet for 

aktivitet B, b), ovenfor. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

 



 

 

XXX 295 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

– udenlandsk valuta  

– derivater, herunder futures og 

optioner 

– valutakurs- og 

renteinstrumenter, herunder 

swaps og fremtidige 

renteaftaler 

– værdipapirer 

– andre omsætningspapirer og 

finansielle aktiver, herunder 

guldbarrer 

3) Udbuddet af derivatprodukter i 

singaporeanske dollar er underlagt 

kravet i punkt B), b), 3), i). 

Ejermajoriteten i vekselkontorer 

skal bestå af singaporeanske 

statsborgere (dvs. ejerskab af mere 

end 50 % af aktieposten), undtagen 

når vekselaktiviteterne udføres af 

banker, forretningsbanker eller 

finansieringsselskaber. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

  



 

 

XXX 296 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

g) Deltagelse i emissioner af 

værdipapirer af enhver art, 

herunder emissionsgarantier 

og placering som agent og 

levering af tjenesteydelser i 

tilknytning til sådanne 

emissioner 

1) Ubundet, undtagen for deltagelse 

i emission af værdipapirer for egen 

regning og garantistillelse og 

placering af værdipapirer via 

børsmæglerselskaber, banker eller 

forretningsbanker i Singapore. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen.  

2) Ingen.  

3) Ingen, undtagen som angivet for 

aktivitet B, b), ovenfor. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

 

h) Lånformidling på 

pengemarkedet 

1) Ubundet. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ubundet. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

 



 

 

XXX 297 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

i) Forvaltning af aktiver, 

herunder likviditets- eller 

porteføjleforvaltning, 

forvaltning af alle former for 

kollektive investeringer, 

forvaltning af pensionsfonde 

samt tjenesteydelser i 

forbindelse med opbevaring, 

indskud og forvaltning af 

betroede midler 

1) Ubundet.  

2) Ingen. 

3) Disse foranstaltninger er også 

begrænsninger af national 

behandling. 

Ingen, undtagen: 

a) Kun værdipapircentralen 

(Central Depository Pte Ltd) 

og/eller dens retssuccessor 

har tilladelse til at tilbyde 

opbevaring af 

dematerialiserede 

værdipapirer. 

1) Ubundet. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

 



 

 

XXX 298 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

 b) I forbindelse med optagelsen 

af fondsforvaltningsselskaber 

(Fund Management 

Companies, FMC) under den 

centrale pensionsfonds 

investeringsordning (Central 

Provident Fund Investment 

Scheme, CPFIS) tager den 

centrale pensionsfonds 

bestyrelse (Central Provident 

Fund Board) hensyn til 

følgende faktorer: 

  



 

 

XXX 299 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

 i) hvorvidt FMC har 

mindst et års erfaring 

som licensindehaver til 

at udbyde 

kapitalmarkedstjenester 

i henhold til lov om 

værdipapirer og futures 

(Securities and Futures 

Act, Cap. 289) (eller 

tilsvarende i henhold til 

værdipapirloven 

(Securities Industry 

Act, Act 15 af 1986)) i 

Singapores 

fondsforvaltningsindust

ri, når koncernen som 

helhed har mindst 3 års 

erfaring med 

kapitalforvaltning, 

  



 

 

XXX 300 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

 ii) hvorvidt FMC forvalter 

fonde til en værdi af 

mindst 500 mio. 

singaporeanske dollar i 

Singapore, og 

iii) hvorvidt FMC 

beskæftiger mindst tre 

fondsforvaltere, hvoraf 

den ene skal have 

mindst 5 års erfaring 

med kapitalforvaltning. 

  



 

 

XXX 301 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

 Med henblik på denne begrænsning 

omfatter definitionen af 

"fondsforvalter" også 

porteføljeforvaltere, analytikere og 

tradere. 

Etableringen eller forvaltningen af 

værdipapirer og terminsmarkeder 

som børser, undtagen børser eller 

godkendte leverandører af 

handelssystemer, er underlagt 

godkendelse, herunder 

betingelserne for godkendelse, fra 

Singapores centralbank (Monetary 

Authority of Singapore) og/eller 

bankens retssuccessor. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

  



 

 

XXX 302 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

j) Afregnings- og 

clearingtjenester for 

finansielle aktiver, herunder 

værdipapirer, 

derivatprodukter og andre 

omsætningspapirer 

1) Ubundet, undtagen for levering 

af afregnings- og clearingtjenester 

for finansielle aktiver, som 

udelukkende er noteret på 

oversøiske børser. 

2) Ingen. 

3) Ubundet. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ubundet. 

2) Ingen. 

3) Ubundet. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

 

k) Rådgivning og andre 

tilknyttede finansielle 

tjenesteydelser, herunder 

kreditvurdering og -analyse, 

undersøgelser og rådgivning i 

tilknytning til investeringer 

og porteføljer, rådgivning om 

opkøb og 

selskabsomstrukturering og -

strategi 

1) Der kræves forretningsmæssig 

tilstedeværelse for at kunne levere 

investerings- og 

porteføljeundersøgelse og -

rådgivning for offentligheden. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

 



 

 

XXX 303 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

l) Andre finansielle 

servicevirksomheders 

tilvejebringelse og overførsel 

af finansielle oplysninger 

samt programmel til finansiel 

databehandling og dermed 

beslægtet programmel 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

 

8. SUNDHEDSRELATEREDE OG SOCIALE TJENESTEYDELSER 

A. Hospitalsvirksomhed 

Hospitalsvirksomhed, undtagen: 

i) statsejede eller 

statskontrollerede 

sundhedsinstitutioners 

levering af sundhedstjenester, 

og 

ii) investering i statsejede eller 

statskontrollerede 

sundhedsinstitutioner 

(93110**) 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 



 

 

XXX 304 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

B. Sundhedsvæsen i øvrigt 

Ambulancevirksomhed, undtagen: 

i) statsejede eller 

statskontrollerede 

sundhedsinstitutioners 

levering af sundhedstjenester, 

og 

ii) investering i statsejede eller 

statskontrollerede 

sundhedsinstitutioner 

(93192**) 

1) Ubundet. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ubundet. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 

Hospitaler med akutafdelinger, 

plejehjem og 

rekonvalescenthospitaler som 

defineret i lov om privathospitaler 

og lægeklinikker (Private Hospitals 

and Medical Clinics Act, Cap. 248), 

der drives kommercielt (93193**) 

1) Ubundet. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ubundet. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 
 



 

 

XXX 305 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

C. Sociale tjenesteydelser (933) Horisontal begrænsning af markedsadgang og national behandling 

Lovpligtige tilsynstjenester som anført i bilaget er ikke omfattet af disse forpligtelser. 

Sociale ydelser leveret gennem 

døgninstitutioner til ældre og 

handicappede (93311) 

Sociale ydelser leveret gennem 

døgninstitutioner til børn og andre 

klienter (93312) 

1) Ubundet. 

2) Ingen. 

3) Ingen, dog er det samlede antal 

faciliteter/serviceydelser, som 

drives af non-profit tjenesteydere, 

der er delvis offentligt finansierede, 

begrænset til den mængde, der er 

fastlagt i en helhedsplan af 

offentligt finansierede sociale 

tjenester i Singapore. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ubundet. 

2) Ingen, bortset fra, at Singapore 

har skønsbeføjelse til at afgøre, om 

en ikke-resident leverandør af 

tjenesteydelser kan opsøge arbejde 

eller foretage aktiv markedsføring i 

Singapore. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 



 

 

XXX 306 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

Sociale foranstaltninger, ikke 

omfattende institutionsophold 

(9332) 

1) Ubundet. 

2) Ingen. 

3) Ingen, dog er det samlede antal 

faciliteter/serviceydelser, som 

drives af non-profit tjenesteydere, 

der er delvis offentligt finansierede, 

begrænset til den mængde, der er 

fastlagt i en helhedsplan af 

offentligt finansierede sociale 

tjenester i Singapore. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ubundet. 

2) Ingen, bortset fra, at Singapore 

har skønsbeføjelse til at afgøre, om 

en ikke-resident leverandør af 

tjenesteydelser kan opsøge arbejde 

eller foretage aktiv markedsføring i 

Singapore. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 



 

 

XXX 307 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

9. TURISME OG REJSERELATEREDE TJENESTEYDELSER 

A. Hoteller og restauranter (herunder catering) 

Hotel- og anden 

indkvarteringsvirksomhed (641) 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 



 

 

XXX 308 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

Restaurationstjenester, undtagen 

madservering på statsejede 

spisesteder
1
 (642**) 

Udskænkning af drikkevarer til 

forbrug på stedet
2
 

(643**) 

1) Ingen, dog kan kun 

singaporeanske statsborgere eller 

personer med fast bopæl i 

Singapore ansøge om licens til at 

drive et spisested på steder som 

f.eks. handelscentre, restauranter og 

caféer, i deres personlige egenskab. 

2) Ingen. 

1) Ingen, dog kan kun 

singaporeanske statsborgere eller 

personer med fast bopæl i 

Singapore ansøge om licens til at 

drive et spisested på steder som 

f.eks. handelscentre, restauranter og 

caféer, i deres personlige egenskab. 

2) Ingen. 

 

                                                 
1
 Undtagen restaurationstjenester inden for luft- og søtransport. 

2
 Undtagen restaurationstjenester inden for luft- og søtransport. 



 

 

XXX 309 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

 3) Ingen, dog kan kun 

singaporeanske statsborgere eller 

personer med fast bopæl i 

Singapore ansøge om licens til at 

drive et spisested på steder som 

f.eks. handelscentre, restauranter og 

caféer, i deres personlige egenskab. 

For at levere cateringydelser med 

mad og/eller drikkevarer i 

Singapore, skal en udenlandsk 

tjenesteyder først stifte et 

kapitalselskab i Singapore og 

derefter ansøge om licens til at 

drive et spisested i kapitalselskabets 

navn. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

3) Ingen, dog kan kun 

singaporeanske statsborgere eller 

personer med fast bopæl i 

Singapore ansøge om licens til at 

drive et spisested på steder som 

f.eks. handelscentre, restauranter og 

caféer, i deres personlige egenskab. 

For at levere cateringydelser med 

mad og/eller drikkevarer i 

Singapore, skal en udenlandsk 

tjenesteyder først stifte et 

kapitalselskab i Singapore og 

derefter ansøge om licens til at 

drive et spisested i kapitalselskabets 

navn. 

4) Ubundet. 

 



 

 

XXX 310 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

B. Rejsebureau- og turoperatørvirksomhed 

Rejsebureau- og 

turoperatørvirksomhed (7471) 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 

C. Turistguidevirksomhed 

Turistguidevirksomhed (7472) 1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 



 

 

XXX 311 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

10. FRITIDS- OG SPORTSAKTIVITETER SAMT KULTURELLE AKTIVITETER 

A. Forlystelsesvirksomhed 

(herunder teater, levende 

orkestre og cirkus) (9619) 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 

C. Biblioteker, arkiver, museer og anden kulturel virksomhed 

Bibliotekstjenester (96311) 1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 

Museumsvirksomhed, herunder 

bevarelse af historiske monumenter 

og bygninger (9632) 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 



 

 

XXX 312 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

Arkivtjenester undtagen for 

tjenesteydelser som specificeret i 

lov om kulturarv (National Heritage 

Board Act) (9631**) 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 

D. Sports- og andre fritidsaktiviteter 

Sports- og rekreative tjenester, 

undtagen lotteri og totalisatorspil 

(964**) 

1) Ubundet.  

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ubundet.  

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 

11. TRANSPORTTJENESTER 

A. Søtransporttjenester 



 

 

XXX 313 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

International transport (gods og 

passagerer) undtagen 

cabotagesejlads (7211**, 7212**) 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen, undtagen med hensyn til 

registrering af skibe under 

singaporeansk flag som anført i lov 

om handelssejlads (Merchant 

Shipping Act, Cap. 179)
1
. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

Ubundet for virksomhedsinterne 

udstationeringer af skibenes 

besætninger. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen, undtagen med hensyn til 

registrering af skibe under 

singaporeansk flag som anført i lov 

om handelssejlads (Merchant 

Shipping Act, Cap. 179)
2
. 

4) Ubundet. 

I overensstemmelse med de 

beslutninger, der blev truffet i 

WTO's forhandlingsgruppe 

vedrørende søtransport (WTO 

Negotiating Group on Maritime 

Transport Services), hvor følgende 

tjenesteydelser ikke på anden måde 

er omfattet af forpligtelsen i artikel 

XXVIII, litra c), nr. ii), i den 

almindelige overenskomst om 

handel med tjenesteydelser, bilag 

1B til WTO-aftalen, ydes de til 

internationale 

søtransportvirksomheder på 

rimelige og ikke-diskriminerende 

betingelser: 

                                                 
1
 For at registrere et skib under singaporeansk flag skal skibets ejer være singaporeansk statsborger eller et selskab, der er registreret i Singapore, 

og som har en indbetalt kapital på mindst 50 000 singaporeanske dollar. 
2
 For at registrere et skib under singaporeansk flag skal skibets ejer være singaporeansk statsborger eller et selskab, der er registreret i Singapore, 

og som har en indbetalt kapital på mindst 50 000 singaporeanske dollar. 



 

 

XXX 314 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

   – lodsning 

– slæbe- og bugserassistance 

– forsyning med proviant, 

brændstof og vand 

– affaldsindsamling og 

deponering af ballastaffald 

– skibsinspektørtjenester 

– navigationsassistance 

– nødreparationsfaciliteter 

– ankerplads og 

– andre kystbaserede 

operationelle tjenester, der er 

af betydning for skibsfarten, 

herunder levering af 

kommunikation, vand og 

elektricitet. 



 

 

XXX 315 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

Hjælpetjenesteydelser ved søtransport 

Skibsagenturvirksomhed
1
 (748**) 1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

 

                                                 
1
 Ved "skibsagenturvirksomhed" forstås aktiviteter, der består i som agent inden for et givet geografisk område at repræsentere et eller flere 

rederiers forretningsinteresser inden for følgende områder: 

markedsføring og salg af søtransport og hertil knyttede tjenesteydelser, lige fra udarbejdelse af tilbud til fakturering, og udstedelse af 

konnossementer på vegne af virksomhederne, erhvervelse og videresalg af de fornødne tilknyttede tjenesteydelser, udarbejdelse af 

dokumentation samt tilvejebringelse af forretningsoplysninger, 

handelen på virksomhedernes vegne, organisering af skibsanløb eller overtagelse af gods, når det er påkrævet. Denne subsektor omfatter ikke 

tjenester indeholdt i "håndtering af gods", "tjenesteydelser vedrørende containerterminaler og oplagring", "godstransport" og "tjenesteydelser 

inden for toldbehandling". 



 

 

XXX 316 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

Skibsmægling (748**) 1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

 

International bugsering (7214**) 1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

 



 

 

XXX 317 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

Lager- og pakhusvirksomhed (CPC 

742**) 

1) Ubundet. 

2) Ingen, bortset fra sådanne 

tjenester, der leveres af de 

offentlige terminaloperatører i 

havnen. 

3) Ingen, bortset fra sådanne 

tjenester, der leveres af de 

offentlige terminaloperatører i 

havnen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ubundet. 

2) Ingen, bortset fra sådanne 

tjenester, der leveres af de 

offentlige terminaloperatører i 

havnen. 

3) Ingen, bortset fra sådanne 

tjenester, der leveres af de 

offentlige terminaloperatører i 

havnen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

 



 

 

XXX 318 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

Tjenesteydelser vedrørende 

containerterminaler og oplagring
1
 

1) Ubundet. 

2) Ingen, bortset fra sådanne 

tjenester, der leveres af de 

offentlige terminaloperatører i 

havnen. 

3) Ingen, bortset fra sådanne 

tjenester, der leveres af de 

offentlige terminaloperatører i 

havnen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ubundet. 

2) Ingen, bortset fra sådanne 

tjenester, der leveres af de 

offentlige terminaloperatører i 

havnen. 

3) Ingen, bortset fra sådanne 

tjenester, der leveres af de 

offentlige terminaloperatører i 

havnen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

 

                                                 
1
 Ved "tjenesteydelser vedrørende containerterminaler og oplagring" forstås aktiviteter, der består i at oplagre containere med henblik på at 

fylde/tømme dem, reparere dem og gøre dem klar til afskibning. 



 

 

XXX 319 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

Maritim speditørvirksomhed
1
 (748, 

749) 

1) Eventuelt krav om registrering af 

kontoret. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

 

Udlejning af skibe med besætning 

(7213) 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

 

                                                 
1
 Ved "maritim speditørvirksomhed" forstås aktiviteter, der består i at tilrettelægge og kontrollere forsendelsesoperationer på rederiernes vegne ved 

at erhverve transportydelser og tilknyttede tjenesteydelser, udarbejde dokumentation og tilvejebringe forretningsoplysninger, herunder 

toldbehandling. Ved sidstnævnte forstås aktiviteter, der består i på en anden parts vegne at gennemføre toldformaliteter vedrørende import, 

eksport eller transport af gods, uanset om denne tjenesteydelse er en hovedaktivitet for tjenesteyderen eller et almindeligt supplement til 

vedkommendes hovedaktivitet, omfatter ikke toldtjenestemænds udøvelse af deres lovfæstede beføjelser. 



 

 

XXX 320 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

Andre 

hjælpetjenesteydelser(herunder 

catering) (749**) 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

 

Vedligeholdelse og reparation af 

fartøjer (8868**) 

1) Ubundet. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ubundet. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

 

B. Jernbanetransport 

Vedligeholdelse og reparation af 

jernbanetransportudstyr i byer og 

forstæder 

(8868**) 

1) Ubundet. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ubundet.  

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet.  

 



 

 

XXX 321 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

C. Landevejstransport 

Udlejning af biler med fører 

(71222) 

Udlejning af busser med fører 

(71223) 

Udlejning af 

erhvervsmotorkøretøjer med fører 

(71240) 

1) Ubundet.  

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ubundet.  

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 

Godstransport af: 

a) kølevarer (71231) 

b) væsker eller gasser (71232) 

c) containergods (71233) 

d) inventar (71234) 

1) Ubundet.  

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ubundet.  

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 



 

 

XXX 322 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

Vedligeholdelse og reparation af 

motorkøretøjer (61120) 

Vedligeholdelse og reparation af 

reservedele til motorkøretøjer 

(88**) 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet som angivet i det 

horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 

Parkeringstjenester (74430) 1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet som angivet i det 

horisontale afsnit. 

1) Ingen. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 



 

 

XXX 323 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

D. Hjælpetjenester i forbindelse med alle transportformer undtagen søtransport 

Lager- og pakhusvirksomhed, 

herunder tjenesteydelser vedrørende 

containerterminal og oplagring 

(742) 

1) Ubundet. 

2) Ingen. 

3) Ubundet, undtagen lager- og 

pakhusvirksomhed for 

landtransport. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ubundet. 

2) Ingen. 

3) Ubundet, undtagen lager- og 

pakhusvirksomhed for 

landtransport. 

4) Ubundet. 

 

12. ANDRE TJENESTEYDELSER, i.a.n. (CPC 95, 97, 98, 99) 

Vaske-, rensnings- og 

farvningsvirksomhed (9701) 

1) Ubundet. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ubundet. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 



 

 

XXX 324 

Leveringsmåder: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet  3) Handelsmæssig tilstedeværelse 4) 

Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i markedsadgang Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

Frisørvirksomhed og anden 

skønhedspleje (9702) 

1) Ubundet. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ubundet. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 

Begravelsesvæsen, krematorier og 

bedemandsvirksomhed, undtagen 

vedligeholdelse af kirkegårde, pleje 

af grave og kirkegårde (97030**) 

1) Ubundet. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet, medmindre andet er 

angivet i det horisontale afsnit. 

1) Ubundet. 

2) Ingen. 

3) Ingen. 

4) Ubundet. 

 



 

 

XXX 325 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i 

markedsadgang 

Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

SEKTORSPECIFIKKE FORPLIGTELSER/BEGRÆNSNINGER 

A. LANDBRUG, JAGT OG SKOVBRUG 

a) Landbrug, jagt og servicevirksomhed i forbindelse 

hermed (ISIC rev 3: 011, 012, 013, 014, 015) 

Ubundet for foranstaltninger vedrørende svineavl. 

b) Skovbrug, skovning og servicevirksomhed i forbindelse 

hermed (ISIC rev 3: 020) 

Ingen. Ingen.  

B. FISKERI 

a) Fiskeri, fiskeavl og dambrug, servicevirksomhed i 

forbindelse med fiskeri (ISIC rev 3: 050) 

Ingen. Ingen.  

C. RÅSTOFINDVINDING 

a) Udvinding af kul og brunkul; udvinding af tørv (ISIC 

rev 3: 101, 102, 103) 

Ingen. Ingen.  

b) Udvinding af råolie og naturgas, serviceaktiviteter i 

forbindelse med olie- og gasudvinding, undtagen 

kortlægning/opmåling (ISIC rev 3: 111, 112) 

Ingen. Ingen.  

c) Brydning af uran- og thoriummalme (ISIC rev 3: 120) Ingen. Ingen.  



 

 

XXX 326 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i 

markedsadgang 

Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

d) Brydning af metalholdige malme (ISIC rev 3: 131, 132) Ingen. Ingen.  

e) Anden råstofudvinding (ISIC rev 3: 141, 142) Ubundet for foranstaltninger vedrørende brydning. 

D. FREMSTILLINGSVIRKSOMHED Ubundet for foranstaltninger vedrørende produktion til salg eller til andre 

kommercielle formål af enhver vare, der er anført i lov om fremstillingskontrol 

(Control of Manufacture Act). 

Denne begrænsning gælder for hele afsnit "D. FREMSTILLINGSVIRKSOMHED" 

a) Fremstilling af fødevarer og drikkevarer (ISIC rev 3: 

151, 152, 153, 154, undtagen fremstilling af 

tyggegummi, 155, undtagen 1551 og 1553) 

Ingen. Ingen.  

b) Tekstilindustri (ISIC rev 3: 171, 172, 173) Ingen. Ingen.  

c) Fremstilling af beklædningsartikler; beredning og 

farvning af pelsskind (ISIC rev 3: 181, 182) 

Ingen. Ingen.  

d) Garvning og beredning af læder; fremstilling af tasker, 

kufferter. Sadler, seletøj og fodtøj (ISIC rev 3: 191, 

192) 

Ingen. Ingen.  



 

 

XXX 327 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i 

markedsadgang 

Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

e) Fremstilling af træ og varer af træ og kork undtagen 

møbler; fremstilling af varer af strå og flettematerialer 

(ISIC rev 3: 201, 202) 

Ingen. Ingen.  

f) Fremstilling af papir og papirvarer (ISIC rev 3: 210) Ingen. Ingen.  

g) Forlagsvirksomhed, trykning og reproduktion af 

indspillede medier (ISIC rev 3: 221, 222, 223) 

Ubundet for foranstaltninger vedrørende offentliggørelse af trykte medier. 

Ved "trykte medier" forstås enhver publikation, der indeholder nyheder, oplysninger 

og indberetninger om hændelser eller eventuelle bemærkninger, observationer eller 

kommentarer hertil, eller vedrørende spørgsmål af offentlig interesse, trykt på et 

hvilket som helst sprog og offentliggjort til salg eller gratis uddeling med intervaller på 

højst en uge 

h) Fremstilling af koks og raffinerede 

mineralolieprodukter (ISIC rev 3: 231, 232) 

Ingen. Ingen.  

i) Fremstilling af kemiske produkter (ISIC rev 3: 24, 

undtagen fremstilling af eksplosive stoffer) 

Ingen. Ingen.  

j) Fremstilling af gummi- og plastprodukter (ISIC rev 3: 

251, 252) 

Ingen. Ingen.  



 

 

XXX 328 

Sektor eller subsektor Begrænsninger i 

markedsadgang 

Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

k) Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske 

produkter (ISIC rev 3: 261, 269) 

Ingen. Ingen.  

l) Fremstilling af basismetaller (ISIC rev 3: 271, undtagen 

fremstilling af produkter af trukket stål, 272, 273) 

Ingen. 

 

Ingen.  

m) Jern- og metalvareindustri, undtagen maskiner og udstyr 

(ISIC rev 3: 281, undtagen fremstilling af 

atomreaktorer, 289) 

Ingen. Ingen.  

n) Fremstilling af maskiner og udstyr i.a.n. (ISIC rev 3: 

291, 292, undtagen fremstilling af våben og 

ammunition, 293) 

Ingen. Ingen.  

o) Fremstilling af kontor- og bogholderimaskiner samt 

edb-udstyr (ISIC rev 3: 300) 

Ingen. Ingen.  

p) Fremstilling af elektriske maskiner og apparater i.a.n. 

(ISIC rev 3: 311, 312, 313, 314, 315, 319) 

Ingen. Ingen.  
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Sektor eller subsektor Begrænsninger i 

markedsadgang 

Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

q) Fremstilling af radio-, tv- og kommunikationsudstyr 

(ISIC rev 3: 321, 322, 323) 

Ingen. Ingen.  

r) Fremstilling af medicinske instrumenter, 

præcisionsinstrumenter og optiske instrumenter samt 

ure (ISIC rev 3: 331, 332, 333) 

Ingen. Ingen.  

s) Fremstilling af motorkøretøjer, påhængsvogne og 

sættevogne (ISIC rev 3: 341, 342, 343) 

Ingen. Ingen.  

t) Fremstilling af andre transportmidler (ISIC rev 3: 351, 

352, 353, 359) 

Ingen. Ingen.  

u) Fremstilling af møbler; fremstillingsvirksomhed i.a.n. 

(ISIC rev 3: 361, 369) 

Ingen. Ingen.   

v) Genbrug (ISIC rev 3: 371, 372) Ingen. Ingen.  
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Sektor eller subsektor Begrænsninger i 

markedsadgang 

Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

E. ELEKTRICITETS-, GAS- OG VANDFORSYNING 

a) Elektricitet og gas (ISIC rev 3: 401, 402) Ingen, undtagen: 

a) Elproducenter må kun sælge elektricitet på 

Singapores engrosmarked for elektricitet og har 

ikke tilladelse til at sælge direkte til forbrugerne. 

Den samlede effekt, som leveres af elproducenter, 

der er beliggende uden for Singapore, til Singapores 

engrosmarked for elektricitet, må ikke overstige 

600 MW. 

b) Det er kun tilladt SP Services Ltd og/eller 

selskabets retssuccessor at levere elektricitet til: 

i) alle husholdninger 

ii) ikke-husholdninger, hvis månedlige 

gennemsnitsforbrug er under 10 000 kWh, og 

iii) forbrugere, hvis elektricitet leveres ved 

enfaset lav spænding. 
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Sektor eller subsektor Begrænsninger i 

markedsadgang 

Begrænsninger af national 

behandling 

Yderligere forpligtelser 

 c) Det er kun Powerassets Ltd og/eller selskabets 

retssuccessor, der har transmissionslicens i henhold 

til lov om elektricitet (Electricity Act). 

Powerassets Ltd og/eller selskabets retssuccessor 

skal være den eneste ejer og operatør af netværket 

til transmission og distribution af elektricitet i 

Singapore. 

d) Det er kun tilladt City Gas Ltd og/eller selskabets 

retssuccessor at producere og afsætte 

fabriksfremstillet gas. 

e) Det er kun tilladt Power Gas Ltd og/eller selskabets 

retssuccessor at transportere og distribuere 

fabriksfremstillet gas og naturgas. 

Power Gas Ltd og/eller selskabets retssuccessor 

skal være den eneste ejer og operatør af 

gasledningen i Singapore. 
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BILAG TIL TILLÆG 8-B-1: 

TYPER AF SOCIALE TJENESTEYDELSER UDELUKKET FRA SINGAPORES  

LISTE OVER SPECIFIKKE FORPLIGTELSER 

 

1. Lovpligtige tilsyn med institutionsophold for følgende typer klienter (9331): 

 

a) kvinder og piger, der er tilbageholdt på en sikret institution i henhold til Section 160 i 

kvindechartret (Women's Charter, Cap. 353) (93312) 

 

b) børn, der er tilbageholdt på en sikret institution i henhold til Section 8 i lov om børn og 

unge (Children & Young Persons Act, Cap. 38, "CYP-loven" (93312); 

 

c) børn og unge, der tilbageholdes på en sikret institution i henhold til section 44, 1), f), i 

CYP-loven, eller prøveløsladt til en godkendt skole
1
 i henhold til section 44, 1), g), i 

CYP-loven (93319); 

 

d) børn og unge med adgang til et godkendt hjem med henblik på lovpligtigt tilsyn i 

medfør af Section 49, ii), i CYP-loven (93312); 

 

e) personer under prøveløsladelse med krav om ophold på en godkendt institution i 

henhold til Section 12 i lov om prøveløsladelse (Probation of Offenders Act, Cap. 252) 

(93319). 

 

  

                                                 
1
 Ved "godkendt skole" i Section 44, 1), g), i CYP-loven forstås en lukket institution (varetægt) 

for unge lovovertrædere, og ikke en almindelig uddannelsesinstitution. Unge lovovertrædere 

bliver tilbageholdt på en "godkendt skole" med henblik på rehabilitering snarere end med 

henblik på formel uddannelse. 
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2. Lovpligtige tilsynstjenester uden institutionsophold for følgende typer klienter (9332): 

 

a) børn og unge, der anbringes under en udpeget socialrådgivers tilsyn i henhold til 

Section 49, i), i CYP-loven (93329); 

 

b) personer under prøveløsladelse uden krav om ophold på en godkendt institution i 

henhold til Section 5 i lov om prøveløsladelse (Probation of Offenders Act) (93329). 
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Tillæg 8-B-2 

 

 

SINGAPORE 

 

LISTE OVER SPECIFIKKE FORPLIGTELSER - TILLÆG VEDRØRENDE FINANSIELLE 

TJENESTEYDELSER 

 

A. SPECIFIKKE FORPLIGTELSER 

 

Alle forpligtelser i denne liste er omfattet af horisontale forpligtelser i Singapores liste over 

specifikke forpligtelser. Alle forpligtelser i denne liste er også omfattet af indrejsebetingelser, 

adgangskriterier, nationale love, retningslinjer, regler og foranstaltninger, vilkår og betingelser som 

fastsat af Singapores centralbank (Monetary Authority of Singapore, MAS) eller en anden relevant 

myndighed eller et andet relevant organ i Singapore, forudsat at det ikke påvirker Singapores 

forpligtelser i denne henseende. Juridiske personer, der leverer finansielle tjenesteydelser, er 

omfattet af ikke-diskriminatoriske begrænsninger af deres retlige form
1
. 

 

  

                                                 
1
 F.eks. accepteres partnerskaber og enkeltmandsvirksomheder generelt ikke som juridisk form 

for finansielle depositarinstitutioner i Singapore. Denne indledende note har ikke som sådan 

til formål at indvirke på eller på anden måde begrænse det valg mellem filialer eller 

datterselskaber, som en leverandør af finansielle tjenesteydelser fra den anden part foretager. 
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Vedrørende forsikring 

 

1. Singapore må ikke kræve produktregistrering eller godkendelse for andre 

forsikringsprodukter end livsforsikringsprodukter
1
, produkter vedrørende den centrale 

pensionsfond (Central Provident Fund) og investeringsrelaterede produkter. Når der kræves 

produktregistrering eller godkendelse, skal Singapore tillade indførelsen af produktet, som 

Singapore må anse for at være godkendt, medmindre produktet afvises inden for en rimelig 

frist, som tilstræbes at være 30 dage. Singapore må ikke opretholde begrænsninger af antallet 

eller hyppigheden af produktindførsler. Denne specifikke forpligtelse finder ikke anvendelse, 

når en finansiel institution i EU søger at levere en ny finansiel tjenesteydelse i henhold til 

artikel 8.53 (nye finansielle tjenesteydelser). 

 

Vedrørende porteføljepleje 

 

2. a) Singapore skal på en måde, der er forenelig med artikel 8.49 (anvendelsesområde og 

definitioner), tillade en leverandør af finansielle tjenesteydelser (undtagen et 

forvaltningsselskab eller et forsikringsselskab), der er etableret uden for dets område, at 

levere investeringsrådgivning eller porteføljepleje, med undtagelse af 1) forvaring af 

betroede midler, 2) forvaltning af betroede midler og 3) ordreudførelsestjenester, som 

ikke er forbundet med forvaltningen af en kollektiv investeringsordning, til forvalteren 

af en kollektiv investeringsordning, når denne: 

 

i) befinder sig på Singapores område, og 

 

ii) er tilknyttet den finansielle tjenesteyder. 

 

  

                                                 
1
 Livsforsikringsprodukter omfatter langfristede ulykkes- og sundhedsforsikringer og 

tidsbegrænsede forsikringer på over fem år. 
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b) I dette afsnit: 

 

i) har "kollektiv investeringsordning" samme betydning som i Section 2 i lov om 

værdipapirer og futures (Securities and Futures Act, Cap. 289), og 

 

ii) skal "tilknyttet" forstås som et tilknyttet selskab ("related corporation") som 

defineret i Section 6 i selskabsloven (Companies Act, Cap. 50). 

 

Vedrørende kredit- og betalingskort 

 

3. Singapore skal på behørig vis behandle ansøgninger om adgang til netværk af automatiserede 

kontantautomater, der drives af lokale banker i Singapore til kreditkort og betalingskort, fra 

kortudstedere, som ikke er banker, og som kontrolleres af personer i Den Europæiske Union. 

Imødekommes sådanne ansøgninger, vil det herefter være tilladt kortudstedere, der ikke er 

banker, at forhandle om adgang til netværk af automatiserede kontantautomater, der drives af 

lokale banker på kommercielle vilkår. 

 

B. ANDET 

 

1. a) Singapore kan kun i forbindelse med den fremtidige liberalisering af landets 

banksubsektor, og ikke for at beskytte lokale leverandører af finansielle tjenesteydelser 

inden for banksubsektoren, indføre nye ikke-forenelige foranstaltninger på grundlag af 

princippet om mestbegunstigelsesbehandling. Disse foranstaltninger kan bl.a. omfatte: 

 

i) krav vedrørende sammensætningen af bankers og finansieringsselskabers 

bestyrelse, og 
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ii) kvantitative begrænsninger af finansieringsselskabernes kundeservicesteder, 

 

forudsat at sådanne ikke-forenelige foranstaltninger ikke fraviger Singapores 

forpligtelser i afsnittet om finansielle tjenesteydelser i landets liste over specifikke 

forpligtelser, der har til formål at liberalisere de kvantitative begrænsninger i antallet af 

licenser eller kundeservicesteder for EU-banker, eller fastsætte tidsfrister for at give 

EU-bankerne adgang til ATM-netværk i Singapore. 

 

b) Vælger en EU-leverandør af finansielle tjenesteydelser ikke at deltage i en fremtidig 

liberalisering som beskrevet i litra a), må Singapore ikke anvende tilknyttede nye ikke-

forenelige foranstaltninger eller træffe skadelige foranstaltninger med hensyn til den 

pågældende leverandør af finansielle tjenesteydelser. 

 

c) Indfører Singapore nye ikke-forenelige foranstaltninger som beskrevet i punkt a), skal 

landet: 

 

i) underrette EU om sin hensigt mindst tre måneder før gennemførelsen af den 

pågældende foranstaltning, 

 

ii) rådføre sig med EU om foranstaltningen og tage behørigt hensyn til de 

synspunkter, der er fremsat af EU i denne henseende, og 
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iii) foretage kompenserende justeringer i afsnittet om finansielle tjenesteydelser i sin 

liste over specifikke forpligtelser for så vidt angår samme klasse af leverandører 

af finansielle tjenesteydelser i den banksubsektor, der påvirkes af 

foranstaltningen, således at det generelle forpligtelsesniveau er mere gunstigt for 

handelen i banksubsektoren end før den nye foranstaltning
1
. 

 

d) Litra a) finder ikke anvendelse på Singapores forpligtelser med hensyn til supplerende 

licenser og kundeservicesteder. 

 

 

________________ 

                                                 
1
 Det er underforstået, at kompenserende tilpasninger ikke skal betragtes som utilfredsstillende, 

blot fordi det generelle forpligtelsesniveau efter indførelsen af den nye foranstaltning ikke er 

markant mere gunstigt for handelen i banksubsektoren end før foranstaltningens indførelse. 


