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BIJLAGE 

 

bij 

voorstel voor een besluit van de Raad 

betreffende de voorlopige toepassing van de Brede Economische en 

Handelsovereenkomst tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, 

anderzijds 
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BIJLAGE II 

 

 

Algemene aantekeningen 

 

Voorbehouden in verband met toekomstige maatregelen 

 

1. De lijst van een partij in deze bijlage bevat, overeenkomstig de artikelen 8.15 (Voorbehouden 

en excepties), 9.7 (Voorbehouden), 14.4 (Voorbehouden), en, voor de Europese Unie, 

artikel 13.10 (Voorbehouden en excepties), de voorbehouden van die partij met betrekking tot 

specifieke sectoren, subsectoren of activiteiten waarvoor die partij bestaande maatregelen kan 

handhaven of nieuwe of strengere maatregelen kan vaststellen die niet in overeenstemming 

zijn met de verplichtingen die voortvloeien uit: 

 

a) artikel 8.6 (Nationale behandeling), artikel 9.3 (Nationale behandeling) of, voor de 

Europese Unie, artikel 13.3 (Nationale behandeling); 

 

b) artikel 8.7 (Meestbegunstigingsbehandeling), artikel 9.5 

(Meestbegunstigingsbehandeling) of, voor de Europese Unie, artikel 13.4 

(Meestbegunstigingsbehandeling); 

 

c) artikel 8.4 (Markttoegang), artikel 9.6 (Markttoegang) of, voor de Europese Unie, 

artikel 13.6 (Markttoegang); 

 

d) artikel 8.5 (Prestatie-eisen); 

 

e) artikel 8.8 (Hoger management en raden van bestuur) of, voor de Europese Unie, 

artikel 13.8 (Hoger management en raden van bestuur); 
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f) voor de Europese Unie, artikel 13.7 (Grensoverschrijdende verlening van financiële 

diensten); of  

 

g) artikel 14.3 (Verplichtingen). 

 

2. De voorbehouden van een partij laten de rechten en verplichtingen van de partijen uit hoofde 

van de GATS onverlet. 

 

3. Elk voorbehoud bevat de volgende elementen: 

 

a) "Sector" verwijst naar de algemene sector waarvoor het voorbehoud wordt gemaakt; 

 

b) "Subsector" verwijst naar de specifieke sector waarvoor het voorbehoud wordt 

gemaakt; 

 

c) "Bedrijfstakkenclassificatie" verwijst, waar van toepassing, naar de activiteit waarop 

het voorbehoud betrekking heeft overeenkomstig de CPC, ISIC rev 3.1 of zoals 

uitdrukkelijk anders beschreven in het voorbehoud van een partij; 

 

d) "Type voorbehoud" bepaalt de in punt 1 bedoelde verplichting waarvoor een 

voorbehoud wordt gemaakt; 

 

e) "Omschrijving" geeft de reikwijdte aan van de onder het voorbehoud vallende sector, 

subsector of activiteiten; en  

 

g) "Bestaande maatregelen", waarbij ten behoeve van de transparantie de bestaande 

maatregelen worden vermeld die gelden voor de onder het voorbehoud vallende sector, 

subsector of activiteiten. 

 

4. Bij de interpretatie van een voorbehoud wordt met alle elementen van het voorbehoud 

rekening gehouden. Het element "Omschrijving" heeft voorrang op alle andere elementen. 
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5. Een voorbehoud op het niveau van de Europese Unie is zowel van toepassing op een 

maatregel van een lidstaat van de Europese Unie op nationaal niveau als op een maatregel van 

een overheid binnen een lidstaat van de Europese Unie, tenzij in het voorbehoud een lidstaat 

van de Europese Unie wordt uitgesloten. Een voorbehoud van Canada op nationaal 

overheidsniveau of van een lidstaat van de Europese Unie is van toepassing op een maatregel 

van een overheid op regionaal, provinciaal, territoriaal of lokaal niveau in het desbetreffende 

land.  

 

6. Indien een partij een maatregel handhaaft waarin zij van een dienstverlener voor het mogen 

verlenen van diensten op haar grondgebied de voorwaarde stelt dat hij een natuurlijke 

persoon, burger, permanent ingezetene of ingezetene van haar grondgebied is, dan geldt een 

voorbehoud dat voor die maatregel is gemaakt ten aanzien van de grensoverschrijdende 

verlening van diensten, als een voorbehoud ten aanzien van investeringen, naargelang de 

reikwijdte van die maatregel.  

 

7. Een voorbehoud ten aanzien van artikel 13.7 (Grensoverschrijdende verlening van financiële 

diensten) met betrekking tot een maatregel waarin aan een dienstverlener de voorwaarde 

wordt gesteld dat hij een natuurlijke persoon, burger, permanent ingezetene of ingezetene van 

het grondgebied is om financiële diensten op dat grondgebied te mogen verlenen, geldt als een 

voorbehoud met betrekking tot de artikelen 13.3 (Nationale behandeling), 13.4 

(Meestbegunstigingsbehandeling), 13.6 (Markttoegang) en 13.8 (Hoger management en raden 

van bestuur), naargelang de reikwijdte van die maatregel. 

 

8. Voor de toepassing van deze bijlage, met inbegrip van de lijst van elk van beide partijen in 

deze bijlage, wordt verstaan onder:  

 

ISIC rev 3.1: de Internationale industriële standaardclassificatie (International Standard 

Industrial Classification) van alle takken van economische bedrijvigheid zoals bedoeld in de 

"Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers, Series M, N° 4, ISIC rev 3.1, 

2002". 
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9. De volgende afkortingen worden gebruikt in de lijst van de Europese Unie in deze bijlage: 

 

AT Oostenrijk 

BE België 

BG Bulgarije 

CY Cyprus 

CZ Tsjechië 

DE Duitsland 

DK Denemarken 

EU Europese Unie, met inbegrip van al haar lidstaten 

ES Spanje 

EE Estland 

FI Finland 

FR Frankrijk 

EL Griekenland 

HR Kroatië 

HU Hongarije 

IE Ierland 

IT Italië 

LV Letland 

LT Litouwen 

LU Luxemburg 

MT Malta 

NL Nederland 

PL Polen 

PT Portugal 

RO Roemenië 

SK Slowakije 

SI Slovenië 

SE Zweden 

UK Verenigd Koninkrijk 
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Lijst van Canada 

Voorbehouden van toepassing in Canada 

(van toepassing in alle provincies en territoria) 

 

Voorbehoud II-C-1 

Sector: Inheemse-bevolkingszaken 

Subsector:   

Bedrijfstakkenclassificatie:  

Type voorbehoud: Markttoegang  

Nationale behandeling  

Meestbegunstigingsbehandeling  

Prestatie-eisen 

Hoger management en raden van bestuur 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 Canada behoudt zich het recht voor om een maatregel vast te 

stellen of te handhaven waarbij aan investeerders uit de Europese 

Unie en hun investeringen, of aan dienstverleners uit de 

Europese Unie rechten of voorkeursbehandelingen worden 

geweigerd, die aan inheemse bevolkingsgroepen worden 

toegekend. 

Bestaande maatregelen: Constitution Act, 1982, zijnde Schedule B bij de Canada Act 

1982 (U.K.), 1982, c. 11 
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Voorbehoud II-C-2 

Sector: Landbouw 

Subsector:   

Bedrijfstakkenclassificatie:  

Type voorbehoud: Markttoegang 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 Canada behoudt zich het recht voor om een maatregel vast te 

stellen of te handhaven met betrekking tot regelingen voor het 

collectief in de handel brengen van landbouwproducten, met 

inbegrip van activiteiten zoals productie, prijsbepaling, aankoop, 

verkoop of elke andere activiteit die noodzakelijk is voor het 

verpakken van het product of het beschikbaar maken ervan op 

een bepaalde plaats of op een bepaald tijdstip met het oog op de 

verkoop voor consumptie of gebruik.  

Bestaande maatregelen:  
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Voorbehoud II-C-3 

Sector: Alle sectoren 

Subsector:   

Bedrijfstakkenclassificatie:  

Type voorbehoud: Nationale behandeling  

Hoger management en raden van bestuur 

Omschrijving: Investeringen 

 1. British Columbia, New Brunswick, Nova Scotia, Nunavut, 

Prince Edward Island, Québec, de Northwest Territories en 

Yukon behouden zich het recht voor om een maatregel vast te 

stellen of te handhaven met betrekking tot een onderneming uit 

Canada die een onder de overeenkomst vallende investering 

vormt, op grond waarvan vereist is dat 25 % van de leden van de 

raad van bestuur of van een comité daarvan, of een lager 

percentage, een bepaalde nationaliteit heeft. Een wijziging aan 

een maatregel als hierboven bedoeld, mag de maatregel, zoals 

deze onmiddellijk vóór de wijziging bestond, niet minder 

conform maken met de in hoofdstuk acht (Investeringen) 

neergelegde verplichtingen. 

 2. Canada behoudt zich het recht voor om een maatregel vast 

te stellen of te handhaven waarin wordt vereist dat 50 % van de 

leden van de raad van bestuur van een onderneming die een 

onder de overeenkomst vallende investering is, zijn normale 

woonplaats in Canada heeft. Aan een onderdaan van de Europese 

Unie die is aangesteld als lid van de raad van bestuur van een 

onderneming die een onder de overeenkomst vallende 

investering is, kan Canadees ingezetenschap worden toegekend 

overeenkomstig de Canadese wetgeving met betrekking tot de 

binnenkomst van buitenlanders. Een onderzoek naar de 

economische behoefte is evenwel niet vereist voor een 

onderdaan van de Europese Unie als het alleen om zijn 

aanstelling als lid van de raad van bestuur gaat. 

Bestaande maatregelen:  
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Voorbehoud II-C-4 

Sector: Alle sectoren 

Subsector:   

Bedrijfstakkenclassificatie:  

Type voorbehoud: Markttoegang  

Nationale behandeling 

Omschrijving: Investeringen 

 Canada behoudt zich het recht voor om een maatregel vast te 

stellen of te handhaven met betrekking tot 

ingezetenschapsvereisten betreffende de eigendom van grond 

aan de oceaankust, die geldt voor investeerders van de Europese 

Unie of hun investeringen. 

Bestaande maatregelen:  
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Voorbehoud II-C-5 

Sector: Visserij 

Subsector:  Visserij en diensten in verband met visserij 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 04, 882 

Type voorbehoud: Markttoegang  

Nationale behandeling 

Meestbegunstigingsbehandeling 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 1. Canada behoudt zich het recht voor om een maatregel vast 

te stellen of te handhaven met betrekking tot regelingen voor het 

collectief in de handel brengen en verhandelen van vis en schaal- 

en schelpdieren en het afgeven van vergunningen voor het vissen 

of daarmee samenhangende activiteiten, met inbegrip van de 

toegang van buitenlandse vissersvaartuigen tot de exclusieve 

economische zone van Canada, zijn territoriale wateren, 

binnenwateren of havens, en de gebruikmaking van daarmee 

samenhangende diensten. 

2. Canada spant zich in vaartuigen die onder de vlag van een 

lidstaat van de Europese Unie varen in vergelijkbare situaties 

niet minder gunstig te behandelen dan vaartuigen die onder de 

vlag van een ander land varen. 

Bestaande maatregelen: Fisheries Act, R.S.C. 1985, c. F-14 

Coastal Fisheries Protection Act, R.S.C. 1985, c. C-33 

Coastal Fisheries Protection Regulations, C.R.C. 1978, c. 413 

Commercial Fisheries Licensing Policy 

Policy on Foreign Investment in the Canadian Fisheries Sector, 

1985 

Freshwater Fish Marketing Act, R.S.C. 1985, c. F-13 
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Voorbehoud II-C-6 

Sector: Financiële diensten 

Subsector:  Diensten in verband met effectenmarkten 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 8132 

Type voorbehoud: Markttoegang  

Nationale behandeling 

Omschrijving: Investeringen 

 Canada behoudt zich het recht voor om een maatregel vast te 

stellen of te handhaven met betrekking tot de aankoop, verkoop 

of vervreemding anderszins door onderdanen van de Europese 

Unie van door de nationale of een lagere Canadese overheid 

uitgegeven obligaties, schatkistpromessen of andere schuldtitels. 

Bestaande maatregelen: Financial Administration Act, R.S.C. 1985, c. F-11 
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Voorbehoud II-C-7 

Sector: Levensmiddelen-, dranken- en geneesmiddelenindustrie 

Subsector:  Winkels voor sterke dranken, wijn en bier 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 241, 242, 243, 62112, 62226, 63107 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 Krachtens de Importation of Intoxicating Liquors Act heeft elke 

provinciale overheid het monopolie op de invoer van 

alcoholhoudende dranken op haar grondgebied. 

Bestaande maatregelen: Importation of Intoxicating Liquors Act, R.S.C. 1985, c. I-3 
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Voorbehoud II-C-8 

Sector: Minderhedenaangelegenheden 

Subsector:   

Bedrijfstakkenclassificatie:  

Type voorbehoud: Markttoegang  

Nationale behandeling  

Prestatie-eisen  

Hoger management en raden van bestuur 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 Canada behoudt zich het recht voor om een maatregel vast te 

stellen of te handhaven waarbij rechten of privileges worden 

toegekend aan een sociaal of economisch achtergestelde 

minderheid. 

Bestaande maatregelen:  
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Voorbehoud II-C-9 

Sector: Sociale diensten 

Subsector:   

Bedrijfstakkenclassificatie:  

Type voorbehoud: Markttoegang  

Nationale behandeling  

Meestbegunstigingsbehandeling  

Hoger management en raden van bestuur 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 Canada behoudt zich het recht voor om een maatregel vast te 

stellen of te handhaven met betrekking tot openbare-

ordehandhaving en penitentiaire diensten alsmede de volgende 

diensten voor zover het gaat om sociale diensten die voor 

publieke doeleinden worden vastgesteld of gehandhaafd: 

inkomenszekerheid of -verzekering, sociale zekerheid of sociale 

verzekering, maatschappelijk welzijn, openbaar onderwijs, 

openbare opleidingen, gezondheidszorg en kinderopvang. 

Bestaande maatregelen:  
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Voorbehoud II-C-10 

Sector: Sociale diensten 

Subsector:   

Bedrijfstakkenclassificatie:  

Type voorbehoud: Markttoegang 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 1. Canada behoudt zich het recht voor om een maatregel vast 

te stellen of te handhaven met betrekking tot het verlenen van 

sociale diensten die niet anderszins onder zijn voorbehoud II-C-9 

ten aanzien van sociale diensten vallen. 

2. Dit voorbehoud kan niet worden uitgebreid tot de 

vaststelling van een nieuwe maatregel waarbij beperkingen 

worden opgelegd ten aanzien van de deelname van buitenlands 

kapitaal in de verlening van dergelijke sociale diensten. 

Bestaande maatregelen:  

 



 

 

EU/CA/R/Bijlage II/ nl 15 

Voorbehoud II-C-11 

Sector: Winning, zuivering en distributie van water 

Subsector:   

Bedrijfstakkenclassificatie:  

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 Canada behoudt zich het recht voor om een maatregel vast te 

stellen of te handhaven met betrekking tot de winning, zuivering 

en distributie van water. 

Bestaande maatregelen:  
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Voorbehoud II-C-12 

Sector: Vervoer 

Subsector:  Vervoer via pijpleidingen 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 713 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 Canada behoudt zich het recht voor om een maatregel vast te 

stellen of te handhaven met betrekking tot de afgifte van 

certificaten voor het vervoer van brandstoffen via pijpleidingen. 

Bestaande maatregelen: National Energy Board Act, R.S.C. 1985, c. N-7 
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Voorbehoud II-C-13 

Sector: Vervoer 

Subsector:  Verkoop en marketing van luchtvervoersdiensten zoals 

gedefinieerd in de artikelen 8.1 (Definities) en 9.1 (Definities) 

Bedrijfstakkenclassificatie: Gedefinieerd in de artikelen 8.1 (Definities) en 9.1 (Definities) 

Type voorbehoud: Markttoegang  

Nationale behandeling  

Meestbegunstigingsbehandeling 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 1. Canada behoudt zich het recht voor om een maatregel vast 

te stellen of te handhaven met betrekking tot de verkoop en 

marketing van luchtvervoersdiensten. 

2. Voor alle duidelijkheid: dit voorbehoud laat de rechten en 

verplichtingen van Canada uit hoofde van de 

Luchtvervoerovereenkomst tussen Canada en de Europese 

Gemeenschap en haar lidstaten, gedaan te Brussel op 

17 december 2009 en te Ottawa op 18 december 2009, onverlet. 

Bestaande maatregelen:  
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Voorbehoud II-C-14 

Sector: Vervoer 

Subsector:  Bouwwerkzaamheden voor waterwegen, havens, dammen en 

andere waterwerken  

Vervoer door zee- of binnenvaartschepen 

Ondersteunende en andere diensten voor vervoer over water 

Elke andere mariene activiteit van commerciële aard die door of 

vanaf een vaartuig wordt uitgevoerd zoals toegelicht in het 

onderstaande element "Omschrijving" 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 5133, 5223, 721, 722, 745, elke andere mariene activiteit 

van commerciële aard die door of vanaf een vaartuig wordt 

uitgevoerd 

Type voorbehoud: Markttoegang  

Nationale behandeling  

Meestbegunstigingsbehandeling  

Prestatie-eisen  

Hoger management en raden van bestuur  

Verplichtingen 

Omschrijving: Investeringen, grensoverschrijdende handel in diensten en 

internationaal zeevervoer 

 1. Canada behoudt zich het recht voor om een maatregel vast 

te stellen of te handhaven met betrekking tot cabotagediensten in 

het zeevervoer of investeringen in dergelijke diensten, 

waaronder: 

a) het vervoer per vaartuig van goederen of personen tussen 

punten op het grondgebied van Canada of boven het continentale 

plat van Canada, rechtstreeks of via een plaats buiten Canada; 

maar wat de wateren boven het continentale plat van Canada 

betreft, geldt dit alleen voor het vervoer van goederen of 

personen met betrekking tot de exploratie, de exploitatie of het 

vervoer van de minerale of niet-levende natuurlijke rijkdommen 

van het continentale plat van Canada; en 
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b) het uitvoeren met een vaartuig van andere mariene 

activiteiten van commerciële aard op het grondgebied van 

Canada en, wat de wateren boven het continentale plat betreft, 

van andere mariene activiteiten van commerciële aard met 

betrekking tot de exploratie, de exploitatie of het vervoer van de 

minerale of niet-levende natuurlijke rijkdommen van het 

continentale plat van Canada. 

2. Dit voorbehoud houdt onder meer verband met 

beperkingen en voorwaarden voor dienstverleners die aan deze 

activiteiten mogen deelnemen, met criteria voor de afgifte van 

een tijdelijke cabotagevergunning aan buitenlandse vaartuigen en 

met beperkingen van het aantal cabotagevergunningen dat aan 

buitenlandse vaartuigen wordt afgegeven. 

3. Voor alle duidelijkheid: dit voorbehoud is onder meer van 

toepassing op mariene activiteiten van commerciële aard die 

door of vanaf een vaartuig worden uitgevoerd, waaronder 

feederdiensten en het verplaatsen van lege containers.  

4. Dit voorbehoud is niet van toepassing op een maatregel 

met betrekking tot de investering in of het verlenen van de hierna 

vermelde mariene cabotagediensten vanaf een door een 

onderneming van de Europese Unie geëxploiteerd vaartuig, of 

vanaf een vaartuig dat wordt geëxploiteerd door een 

onderneming van een derde land
1
 die eigendom is van of onder 

zeggenschap staat van een onderdaan van de Europese Unie 

indien dat vaartuig overeenkomstig de wet- en regelgeving van 

een lidstaat van de Europese Unie is geregistreerd en onder de 

vlag van een lidstaat van de Europese Unie vaart: 

a) het gratis verplaatsen van eigen of geleasede lege 

containers;  

                                                 
1
 Canada behoudt zich het recht voor om deze voordelen niet te verlenen aan ondernemingen 

uit de Verenigde Staten van Amerika. 
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 b) i) het ononderbroken vervoer van vracht voorafgaand aan 

en aansluitend op internationaal vrachtvervoer tussen de haven 

van Halifax en de haven van Montreal, en tussen de haven van 

Montreal en de haven van Halifax, met vaartuigen die zijn 

geregistreerd in het eerste (nationale) register zoals bedoeld in 

punt 1 van de bijlage bij Mededeling C(2004) 43 van de 

Commissie "Communautaire richtsnoeren betreffende staatssteun 

voor het zeevervoer"; en  

 ii) het vervoer van vracht in containers voorafgaand aan en 

aansluitend op internationaal vrachtvervoer tussen de haven van 

Halifax en de haven van Montreal, en tussen de haven van 

Montreal en de haven van Halifax, als enkele reis over een 

internationaal tracé, met vaartuigen die zijn geregistreerd in het 

eerste (nationale) of in het tweede (internationale) register zoals 

bedoeld in de punten 1, 2 en 4, van de bijlage bij Mededeling 

C(2004) 43 van de Commissie "Communautaire richtsnoeren 

betreffende staatssteun voor het zeevervoer"; of 

c) baggerwerken. 

Bestaande maatregelen: Coasting Trade Act, S.C. 1992, c. 31 

Canada Shipping Act, 2001, S.C. 2001, c. 26  

Customs Act, R.S.C. 1985 (2d Supp.), c. 1 

Customs and Excise Offshore Application Act, R.S.C. 1985,  

c. C-53 
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Voorbehoud II-C-15 

Sector: Vervoer 

Subsector:  Vervoer door zee- of binnenvaartschepen 

Ondersteunende diensten voor vervoer over water 

Elke andere mariene activiteit van commerciële aard die vanaf 

een vaartuig wordt uitgevoerd in wateren van wederzijds belang 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 721, 722, 745, elke andere mariene activiteit van 

commerciële aard die vanaf een vaartuig wordt uitgevoerd 

Type voorbehoud: Meestbegunstigingsbehandeling  

Verplichtingen 

Omschrijving: Grensoverschrijdende handel in diensten en internationaal 

zeevervoer 

 Canada behoudt zich het recht voor om een maatregel vast te 

stellen of te handhaven met betrekking tot de implementatie van 

overeenkomsten, regelingen en andere formele of informele 

toezeggingen met andere landen in verband met maritieme 

activiteiten in wateren van wederzijds belang op gebieden zoals 

verontreinigingsbeheersing (waaronder dubbelewandverplichting 

voor alle olietankers), veilige scheepvaart, inspectienormen voor 

rijnaken, waterkwaliteit, loodsdiensten, berging, drugsbestrijding 

en maritieme communicatie. 

Bestaande maatregelen:  
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Voorbehoud II-C-16 

Sector: Vervoer 

Subsector:   

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 07 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Omschrijving: Investeringen 

 Canada behoudt zich het recht voor om een maatregel vast te 

stellen of te handhaven met betrekking tot het aantal of het type 

rechtspersonen dat transportinfrastructuur die eigendom is van 

Canada of waarover Canada zeggenschap heeft, beheert of 

exploiteert. 

Bestaande maatregelen:  
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Voorbehoud II-C-17 

Sector: Vervoer 

Subsector:  Alle subsectoren van de sector vervoer, met uitzondering van de 

volgende subsectoren:  

Maritieme diensten in verband met de opslag van containers  

Maritieme diensten van scheepsagenten  

Maritieme expediteursdiensten 

Reparatie en onderhoud van luchtvaartuigen 

Geautomatiseerde boekingssystemen  

Personen- en goederenvervoer per spoor 

Onderhoud en reparatie van spoorwegmaterieel 

Reparatie, n.e.g., van motorvoertuigen, aanhangwagens en 

opleggers, voor een vast bedrag of op contractbasis 

Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen 

Onderhoud en reparatie van motorfietsen en sneeuwscooters 

 Vrachtbehandeling in verband met het vervoer over land 

Opslag in verband met het vervoer over land 

Dienstverlening door bevrachtingsagentschap in verband met het 

vervoer over land 

Andere vervoerondersteunende diensten in verband met het 

vervoer over land 



 

 

EU/CA/R/Bijlage II/ nl 24 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 07, CPC 51, CPC 61, CPC 886 en alle andere commerciële 

activiteiten die worden uitgevoerd vanaf of met betrekking tot 

vaartuigen, luchtvaartuigen, motorvoertuigen of 

spoorwegmaterieel, andere dan: 

CPC 6112  

CPC 6122 

CPC 7111 

CPC 7112 

CPC 741 (beperkt tot vervoer over land) 

CPC 742 (beperkt tot vervoer over land)  

CPC 7480 (beperkt tot vervoer over land) 

CPC 7490 (beperkt tot vervoer over land) 

CPC 8867  

CPC 8868 (beperkt tot spoorwegmaterieel) 

Diensten die verband houden met geautomatiseerde 

boekingssystemen zoals gedefinieerd in de artikelen 8.1 

(Definities) en 9.1 (Definities) 

Reparatie en onderhoud van luchtvaartuigen zoals gedefinieerd 

in de artikelen 8.1 (Definities) en 9.1 (Definities)  

Maritieme diensten in verband met de opslag van containers, 

maritieme diensten van scheepsagenten, maritieme 

expediteursdiensten zoals gedefinieerd in artikel 14.1 

(Definities) 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Verplichtingen 

Omschrijving: Investeringen, grensoverschrijdende handel in diensten en 

internationaal zeevervoer 

 Canada behoudt zich het recht voor om een maatregel vast te 

stellen of te handhaven met betrekking tot de aanwijzing, 

oprichting, uitbreiding of exploitatie van monopolies of 

exclusieve dienstverleners in de vervoersector. 

Bestaande maatregelen:  
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Voorbehoud II-C-18 

Sector: Vervoer 

Subsector:  Vervoerondersteunende activiteiten 

Grondafhandelingsdiensten zoals gedefinieerd in de artikelen 8.1 

(Definities) en 9.1 (Definities) 

 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 74, grondafhandelingsdiensten zoals gedefinieerd in 

de artikelen 8.1 (Definities) en 9.1 (Definities) 

 

Type voorbehoud: Markttoegang 

 

Omschrijving: Investeringen 

 1. Canada behoudt zich het recht voor om een maatregel vast 

te stellen of te handhaven ter beperking van het aantal aanbieders 

van bepaalde vervoerondersteunende activiteiten met betrekking 

tot: de afhandeling van passagiers en vracht (waaronder post) en 

het beheer van ondersteunende vervoermiddelen voor 

vervoermaatschappijen, op luchthavens, waar voornamelijk als 

gevolg van veiligheids- of beveiligingsoverwegingen sprake is 

van fysieke of operationele beperkingen. 

 2. Voor alle duidelijkheid: in het geval van 

grondafhandelingsdiensten laat dit voorbehoud de rechten en 

verplichtingen van Canada uit hoofde van de 

Luchtvervoerovereenkomst tussen Canada en de Europese 

Gemeenschap en haar lidstaten, gedaan te Brussel op 

17 december 2009 en te Ottawa op 18 december 2009, onverlet. 

Bestaande maatregelen:  
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Voorbehoud II-C-19 

Sector: Zakelijke dienstverlening 

Subsector:  Technische testen en toetsen 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 8676 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 1. Canada behoudt zich het recht voor om een maatregel vast 

te stellen of te handhaven met betrekking tot de wettelijk 

voorgeschreven controle en certificatie van vaartuigen namens 

Canada. 

2. Voor alle duidelijkheid: alleen personen, 

classificatiebureaus of andere organisaties die daartoe door 

Canada zijn gemachtigd, mogen namens Canada de wettelijk 

voorgeschreven controles uitvoeren en Canadese maritieme 

documenten uitreiken voor in Canada geregistreerde vaartuigen 

en de uitrusting hiervan. 

Bestaande maatregelen:  
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Voorbehoud II-C-20 

Sector: Alle sectoren 

Subsector:   

Bedrijfstakkenclassificatie:  

Type voorbehoud: Meestbegunstigingsbehandeling 

Omschrijving: Investeringen 

 1. Canada behoudt zich het recht voor om een maatregel vast 

te stellen of te handhaven die een gedifferentieerde behandeling 

toekent uit hoofde van internationale bilaterale of multilaterale 

overeenkomsten die vóór 1 januari 1994 van kracht zijn 

geworden of zijn ondertekend. 

2. Canada behoudt zich het recht voor om een maatregel vast 

te stellen of te handhaven die een gedifferentieerde behandeling 

toekent overeenkomstig een bestaande of toekomstige bilaterale 

of multilaterale overeenkomst met betrekking tot: 

a) de luchtvaart; 

b) de visserij; of 

c) maritieme aangelegenheden, waaronder berging. 

Bestaande maatregelen:  

 

 


