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Lijst van Canada 

Voorbehouden van toepassing in Alberta 

Voorbehoud II-PT-1 

Sector: Cultuur, sport en recreatie 

Subsector:  Gokken en wedden 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 96492 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Meestbegunstigingsbehandeling 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

1. Alberta behoudt zich het recht voor om maatregelen vast te 

stellen of te handhaven met betrekking tot loterijen, 

spelterminals, kansspelen, wedrennen, bingo's, casino's of 

soortgelijke activiteiten, die: 

a) een beperking inhouden van het aantal onder deze overeenkomst 

vallende investeringen of dienstverleners die een specifieke 

economische activiteit mogen verrichten, in de vorm van een 

numeriek quotum, monopolie, exclusieve dienstverleners of de 

eis van een onderzoek naar de economische behoefte; 

b) een beperking inhouden van de totale waarde van transacties of 

activa in de vorm van een numeriek quotum of de eis van een 

onderzoek naar de economische behoefte; 

c) een beperking inhouden van het totale aantal transacties of het 

totale volume van de output, uitgedrukt in bepaalde numerieke 

eenheden, in de vorm van een quotum of de eis van een 

onderzoek naar de economische behoefte; 
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 d) een beperking inhouden van het totale aantal natuurlijke 

personen dat in een subsector of in het kader van een onder deze 

overeenkomst vallende investering kan werken en dat nodig is 

voor en zich rechtstreeks bezighoudt met het uitvoeren van een 

economische activiteit, in de vorm van een numeriek quotum of 

de eis van een onderzoek naar de economische behoefte; of 

e) een specifieke rechtsvorm van een entiteit of joint venture via 

welke een investeerder een economische activiteit kan 

uitoefenen, vereisen dan wel in dit verband juist beperkingen 

opleggen. 

2. Dit voorbehoud doet geen afbreuk aan het recht van Alberta uit 

hoofde van voorbehoud I-C-2 van Canada om de deelneming van 

buitenlands kapitaal te beperken ingeval het aandelen of activa 

van een bestaande overheidsonderneming of een bestaande 

overheidsentiteit verkoopt of anderszins vervreemdt.  

Bestaande maatregelen  
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Voorbehoud II-PT-2 

Sector: Alcoholische dranken 

Subsector:  Handelsbemiddeling, groothandel, detailhandel (sterkedrank, wijn 

en bier, winkels voor sterkedrank, wijn en bier) 

Bereiding van alcoholische dranken 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 24 (andere dan 244), 62112, 62226, 63107, 643, 88411 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 1. Alberta behoudt zich het recht voor om maatregelen in 

bovenvermelde sector vast te stellen of te handhaven die:  

 a) een beperking inhouden van het aantal onder deze 

overeenkomst vallende investeringen of dienstverleners die 

een specifieke economische activiteit mogen verrichten, in 

de vorm van een numeriek quotum, monopolie, exclusieve 

dienstverleners of de eis van een onderzoek naar de 

economische behoefte; 

b) een beperking inhouden van de totale waarde van transacties 

of activa in de vorm van een numeriek quotum of de eis van 

een onderzoek naar de economische behoefte; 

c) een beperking inhouden van het totale aantal transacties of 

het totale volume van de output, uitgedrukt in bepaalde 

numerieke eenheden, in de vorm van een quotum of de eis 

van een onderzoek naar de economische behoefte; 

d) een beperking inhouden van het totale aantal natuurlijke 

personen dat in een subsector of in het kader van een onder 

deze overeenkomst vallende investering kan werken en dat 

nodig is voor en zich rechtstreeks bezighoudt met het 

uitvoeren van een economische activiteit, in de vorm van een 

numeriek quotum of de eis van een onderzoek naar de 

economische behoefte; of 
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 e) een specifieke rechtsvorm van een entiteit of joint venture 

via welke een investeerder een economische activiteit kan 

uitoefenen, vereisen dan wel in dit verband juist beperkingen 

opleggen. 

2. Dit voorbehoud doet geen afbreuk aan het recht van Alberta 

uit hoofde van voorbehoud I-C-2 van Canada om de 

deelneming van buitenlands kapitaal te beperken ingeval het 

aandelen of activa van een bestaande overheidsonderneming 

of een bestaande overheidsentiteit verkoopt of anderszins 

vervreemdt. 

Bestaande maatregelen  
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Voorbehoud II-PT-3 

Sector: Producten van de landbouw, de bosbouw en de visserij 

Subsector:  Bosbestand en verwerking 

Producten van bosbouw en bosexploitatie 

Diensten in verband met bosbouw en houtwinning 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 03, 8814 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 1. Alberta behoudt zich het recht voor om maatregelen vast te 

stellen of te handhaven met betrekking tot de productie, 

verwerking, afzet, ontginning en ontwikkeling van 

bosbestanden en daarvan afgeleide producten, die: 

 a) een beperking inhouden van het aantal onder deze 

overeenkomst vallende investeringen of dienstverleners die 

een specifieke economische activiteit mogen verrichten, in de 

vorm van een numeriek quotum, monopolie, exclusieve 

dienstverleners of de eis van een onderzoek naar de 

economische behoefte; 

b) een beperking inhouden van de totale waarde van transacties 

of activa in de vorm van een numeriek quotum of de eis van 

een onderzoek naar de economische behoefte; 

c) een beperking inhouden van het totale aantal transacties of 

het totale volume van de output, uitgedrukt in bepaalde 

numerieke eenheden, in de vorm van een quotum of de eis 

van een onderzoek naar de economische behoefte; 



 

EU/CA/R/Bijlage II/nl 33 

 d) een beperking inhouden van het totale aantal natuurlijke 

personen dat in een subsector of in het kader van een onder 

deze overeenkomst vallende investering kan werken en dat 

nodig is voor en zich rechtstreeks bezighoudt met het 

uitvoeren van een economische activiteit, in de vorm van een 

numeriek quotum of de eis van een onderzoek naar de 

economische behoefte; of 

e) een specifieke rechtsvorm van een entiteit of joint venture via 

welke een investeerder een economische activiteit kan 

uitoefenen, vereisen dan wel in dit verband juist beperkingen 

opleggen. 

2. Dit voorbehoud doet geen afbreuk aan het recht van Alberta 

uit hoofde van voorbehoud I-C-2 van Canada om de 

deelneming van buitenlands kapitaal te beperken ingeval het 

aandelen of activa van een bestaande overheidsonderneming 

of een bestaande overheidsentiteit verkoopt of anderszins 

vervreemdt. 

Bestaande maatregelen  
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Voorbehoud II-PT-4 

Sector: Visserij 

Subsector:  Visserij 

Diensten in verband met visserij 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 04, 62224, 882 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 1. Alberta behoudt zich het recht voor om maatregelen vast te 

stellen of te handhaven met betrekking tot de productie, 

verwerking en collectieve afzet van aquacultuurproducten, 

producten van de zee en visproducten, die: 

a) een beperking inhouden van het aantal onder deze 

overeenkomst vallende investeringen of dienstverleners die 

een specifieke economische activiteit mogen verrichten, in 

de vorm van een numeriek quotum, monopolie, exclusieve 

dienstverleners of de eis van een onderzoek naar de 

economische behoefte; 

b) een beperking inhouden van de totale waarde van transacties 

of activa in de vorm van een numeriek quotum of de eis van 

een onderzoek naar de economische behoefte; 

c) een beperking inhouden van het totale aantal transacties of 

het totale volume van de output, uitgedrukt in bepaalde 

numerieke eenheden, in de vorm van een quotum of de eis 

van een onderzoek naar de economische behoefte; 

d) een beperking inhouden van het totale aantal natuurlijke 

personen dat in een subsector of in het kader van een onder 

deze overeenkomst vallende investering kan werken en dat 

nodig is voor en zich rechtstreeks bezighoudt met het 

uitvoeren van een economische activiteit, in de vorm van een 

numeriek quotum of de eis van een onderzoek naar de 

economische behoefte; of 
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 e) een specifieke rechtsvorm van een entiteit of joint venture 

via welke een investeerder een economische activiteit kan 

uitoefenen, vereisen dan wel in dit verband juist beperkingen 

opleggen. 

 2. Dit voorbehoud doet geen afbreuk aan het recht van Alberta 

uit hoofde van voorbehoud I-C-2 van Canada om de 

deelneming van buitenlands kapitaal te beperken ingeval het 

aandelen of activa van een bestaande overheidsonderneming 

of een bestaande overheidsentiteit verkoopt of anderszins 

vervreemdt. 

Bestaande maatregelen  
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Voorbehoud II-PT-5 

Sector: Energie 

Subsector:  Diensten in verband met energiedistributie 

Vervoer via pijpleidingen 

Productie, transmissie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en 

warm water 

Ruwe aardolie en aardgas 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 120, 17, 713, 887 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

1. Alberta behoudt zich het recht voor om maatregelen vast te 

stellen of te handhaven met betrekking tot: i) de exploratie, 

de productie, de winning van ruwe aardolie of aardgas en 

verdere ontwikkeling in dit verband; ii) het verlenen van 

exclusieve rechten voor de exploitatie van een systeem voor 

distributie of vervoer, aanverwante diensten voor distributie 

en vervoer via pijpleidingen en over zee daaronder begrepen; 

en iii) de productie, het vervoer, de distributie, de voorziening 

en de in- en uitvoer van elektriciteit, die: 

a) een beperking inhouden van het aantal onder deze 

overeenkomst vallende investeringen of dienstverleners die 

een specifieke economische activiteit mogen verrichten, in de 

vorm van een numeriek quotum, monopolie, exclusieve 

dienstverleners of de eis van een onderzoek naar de 

economische behoefte; 

b) een beperking inhouden van de totale waarde van transacties 

of activa in de vorm van een numeriek quotum of de eis van 

een onderzoek naar de economische behoefte; 
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 c) een beperking inhouden van het totale aantal transacties of 

het totale volume van de output, uitgedrukt in bepaalde 

numerieke eenheden, in de vorm van een quotum of de eis 

van een onderzoek naar de economische behoefte; 

d) een beperking inhouden van het totale aantal natuurlijke 

personen dat in een subsector of in het kader van een onder 

deze overeenkomst vallende investering kan werken en dat 

nodig is voor en zich rechtstreeks bezighoudt met het 

uitvoeren van een economische activiteit, in de vorm van een 

numeriek quotum of de eis van een onderzoek naar de 

economische behoefte; of 

e) een specifieke rechtsvorm van een entiteit of joint venture via 

welke een investeerder een economische activiteit kan 

uitoefenen, vereisen dan wel in dit verband juist beperkingen 

opleggen. 

2. Dit voorbehoud doet geen afbreuk aan het recht van Alberta 

uit hoofde van voorbehoud I-C-2 van Canada om de 

deelneming van buitenlands kapitaal te beperken ingeval het 

aandelen of activa van een bestaande overheidsonderneming 

of een bestaande overheidsentiteit verkoopt of anderszins 

vervreemdt. 

Bestaande maatregelen  
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Voorbehouden van toepassing in British Columbia 

Voorbehoud II-PT-6 

Sector: Energie 

Subsector:  Productie, transmissie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en 

warm water 

Ruwe aardolie en aardgas 

Aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen  

 Vervoer via pijpleidingen  

Diensten in verband met energiedistributie 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 17, 120, 334, 713, 887 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 1. British Columbia behoudt zich het recht voor om maatregelen 

vast te stellen of te handhaven met betrekking tot: i) de 

exploratie, de productie, de winning van ruwe aardolie of 

aardgas en verdere ontwikkeling in dit verband; ii) rechten 

voor de exploitatie van een systeem voor distributie of 

vervoer van ruwe aardolie of aardgas, aanverwante diensten 

voor distributie en vervoer via pijpleidingen en over zee 

daaronder begrepen; of iii) de productie, het vervoer, de 

distributie, de voorziening en de in- en uitvoer van 

elektriciteit, die: 

a) een beperking inhouden van het aantal onder deze 

overeenkomst vallende investeringen of dienstverleners die 

een specifieke economische activiteit mogen verrichten, in de 

vorm van een numeriek quotum, monopolie, exclusieve 

dienstverleners of de eis van een onderzoek naar de 

economische behoefte; 
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 b) een beperking inhouden van de totale waarde van transacties 

of activa in de vorm van een numeriek quotum of de eis van 

een onderzoek naar de economische behoefte; 

c) een beperking inhouden van het totale aantal transacties of 

het totale volume van de output, uitgedrukt in bepaalde 

numerieke eenheden, in de vorm van een quotum of de eis 

van een onderzoek naar de economische behoefte; 

d) een beperking inhouden van het totale aantal natuurlijke 

personen dat in een subsector of in het kader van een onder 

deze overeenkomst vallende investering kan werken en dat 

nodig is voor en zich rechtstreeks bezighoudt met het 

uitvoeren van een economische activiteit, in de vorm van een 

numeriek quotum of de eis van een onderzoek naar de 

economische behoefte; of 

e) een specifieke rechtsvorm van een entiteit of joint venture via 

welke een investeerder een economische activiteit kan 

uitoefenen, vereisen dan wel in dit verband juist beperkingen 

opleggen. 

2. Dit voorbehoud doet geen afbreuk aan het recht van British 

Columbia uit hoofde van voorbehoud I-C-2 van Canada om 

de deelneming van buitenlands kapitaal te beperken ingeval 

het aandelen of activa van een bestaande 

overheidsonderneming of een bestaande overheidsentiteit 

verkoopt of anderszins vervreemdt. 

Bestaande maatregelen  
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Voorbehoud II-PT-7 

Sector: Producten van de landbouw, de bosbouw en de visserij 

Subsector:  Producten van bosbouw en bosexploitatie  

Diensten in verband met bosbouw en houtwinning 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 03, 8814 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 1. British Columbia behoudt zich het recht voor om maatregelen 

vast te stellen of te handhaven met betrekking tot de 

productie, verwerking, afzet, ontginning en ontwikkeling van 

bosbestanden en daarvan afgeleide producten, met inbegrip 

van het verlenen van vergunningen, die: 

a) een beperking inhouden van het aantal onder deze 

overeenkomst vallende investeringen of dienstverleners die 

een specifieke economische activiteit mogen verrichten, in de 

vorm van een numeriek quotum, monopolie, exclusieve 

dienstverleners of de eis van een onderzoek naar de 

economische behoefte; 

b) een beperking inhouden van de totale waarde van transacties 

of activa in de vorm van een numeriek quotum of de eis van 

een onderzoek naar de economische behoefte; 

c) een beperking inhouden van het totale aantal transacties of 

het totale volume van de output, uitgedrukt in bepaalde 

numerieke eenheden, in de vorm van een quotum of de eis 

van een onderzoek naar de economische behoefte; 

d) een beperking inhouden van het totale aantal natuurlijke 

personen dat in een subsector of in het kader van een onder 

deze overeenkomst vallende investering kan werken en dat 

nodig is voor en zich rechtstreeks bezighoudt met het 

uitvoeren van een economische activiteit, in de vorm van een 

numeriek quotum of de eis van een onderzoek naar de 

economische behoefte; of 
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 e) een specifieke rechtsvorm van een entiteit of joint venture via 

welke een investeerder een economische activiteit kan 

uitoefenen, vereisen dan wel in dit verband juist beperkingen 

opleggen. 

2. Dit voorbehoud doet geen afbreuk aan het recht van British 

Columbia uit hoofde van voorbehoud I-C-2 van Canada om 

de deelneming van buitenlands kapitaal te beperken ingeval 

het aandelen of activa van een bestaande 

overheidsonderneming of een bestaande overheidsentiteit 

verkoopt of anderszins vervreemdt. 

Bestaande maatregelen  
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Voorbehoud II-PT-8 

Sector: Visserij 

Subsector:  Visserij 

Diensten in verband met visserij 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 04, 62224, 882 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 1. British Columbia behoudt zich het recht voor om maatregelen 

vast te stellen of te handhaven met betrekking tot de 

productie, verwerking en collectieve afzet van 

aquacultuurproducten, producten van de zee of andere 

visproducten, die: 

a) een beperking inhouden van het aantal onder deze 

overeenkomst vallende investeringen of dienstverleners die 

een specifieke economische activiteit mogen verrichten, in de 

vorm van een numeriek quotum, monopolie, exclusieve 

dienstverleners of de eis van een onderzoek naar de 

economische behoefte; 

 b) een beperking inhouden van de totale waarde van transacties 

of activa in de vorm van een numeriek quotum of de eis van 

een onderzoek naar de economische behoefte; 

c) een beperking inhouden van het totale aantal transacties of 

het totale volume van de output, uitgedrukt in bepaalde 

numerieke eenheden, in de vorm van een quotum of de eis 

van een onderzoek naar de economische behoefte; 

d) een beperking inhouden van het totale aantal natuurlijke 

personen dat in een subsector of in het kader van een onder 

deze overeenkomst vallende investering kan werken en dat 

nodig is voor en zich rechtstreeks bezighoudt met het 

uitvoeren van een economische activiteit, in de vorm van een 

numeriek quotum of de eis van een onderzoek naar de 

economische behoefte; of 
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 e) een specifieke rechtsvorm van een entiteit of joint venture via 

welke een investeerder een economische activiteit kan 

uitoefenen, vereisen dan wel in dit verband juist beperkingen 

opleggen. 

2. Dit voorbehoud doet geen afbreuk aan het recht van British 

Columbia uit hoofde van voorbehoud I-C-2 van Canada om 

de deelneming van buitenlands kapitaal te beperken ingeval 

het aandelen of activa van een bestaande 

overheidsonderneming of een bestaande overheidsentiteit 

verkoopt of anderszins vervreemdt. 

Bestaande maatregelen  
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Voorbehoud II-PT-9 

Sector: Cultuur, sport en recreatie 

Subsector:  Gokken en wedden 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 96492 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Meestbegunstigingsbehandeling 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 1. British Columbia behoudt zich het recht voor om maatregelen 

vast te stellen of te handhaven met betrekking tot het 

verrichten en beheren van gokactiviteiten in de provincie, 

waaronder loterijen, kansspelen of spellen waarbij een 

combinatie van vaardigheid en geluk nodig is, evenals 

daarmee rechtstreeks verband houdende activiteiten, die: 

a) een beperking inhouden van het aantal onder deze 

overeenkomst vallende investeringen of dienstverleners die 

een specifieke economische activiteit mogen verrichten, in de 

vorm van een numeriek quotum, monopolie, exclusieve 

dienstverleners of de eis van een onderzoek naar de 

economische behoefte; 

b) een beperking inhouden van de totale waarde van transacties 

of activa in de vorm van een numeriek quotum of de eis van 

een onderzoek naar de economische behoefte; 

c) een beperking inhouden van het totale aantal transacties of 

het totale volume van de output, uitgedrukt in bepaalde 

numerieke eenheden, in de vorm van een quotum of de eis 

van een onderzoek naar de economische behoefte; 
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 d) een beperking inhouden van het totale aantal natuurlijke 

personen dat in een subsector of in het kader van een onder 

deze overeenkomst vallende investering kan werken en dat 

nodig is voor en zich rechtstreeks bezighoudt met het 

uitvoeren van een economische activiteit, in de vorm van een 

numeriek quotum of de eis van een onderzoek naar de 

economische behoefte; of 

e) een specifieke rechtsvorm van een entiteit of joint venture via 

welke een investeerder een economische activiteit kan 

uitoefenen, vereisen dan wel in dit verband juist beperkingen 

opleggen. 

 2. Dit voorbehoud doet geen afbreuk aan het recht van British 

Columbia uit hoofde van voorbehoud I-C-2 van Canada om 

de deelneming van buitenlands kapitaal te beperken ingeval 

het aandelen of activa van een bestaande 

overheidsonderneming of een bestaande overheidsentiteit 

verkoopt of anderszins vervreemdt. 

Bestaande maatregelen  
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Voorbehoud II-PT-10 

Sector: Alcoholische dranken 

Subsector:  Handelsbemiddeling, groothandel, detailhandel (sterkedrank, wijn 

en bier, winkels voor sterkedrank, wijn en bier) 

Bereiding van alcoholische dranken 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 24 (andere dan 244), 62112, 62226, 63107 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 1. British Columbia behoudt zich het recht voor om maatregelen 

vast te stellen of te handhaven met betrekking tot de invoer, 

de marketing, het vergunningenstelsel, de verkoop en de 

distributie van alcoholische dranken in de provincie, die: 

a) een beperking inhouden van het aantal onder deze 

overeenkomst vallende investeringen of dienstverleners die 

een specifieke economische activiteit mogen verrichten, in de 

vorm van een numeriek quotum, monopolie, exclusieve 

dienstverleners of de eis van een onderzoek naar de 

economische behoefte; 

b) een beperking inhouden van de totale waarde van transacties 

of activa in de vorm van een numeriek quotum of de eis van 

een onderzoek naar de economische behoefte; 

 c) een beperking inhouden van het totale aantal transacties of 

het totale volume van de output, uitgedrukt in bepaalde 

numerieke eenheden, in de vorm van een quotum of de eis 

van een onderzoek naar de economische behoefte; 

d) een beperking inhouden van het totale aantal natuurlijke 

personen dat in een subsector of in het kader van een onder 

deze overeenkomst vallende investering kan werken en dat 

nodig is voor en zich rechtstreeks bezighoudt met het 

uitvoeren van een economische activiteit, in de vorm van een 

numeriek quotum of de eis van een onderzoek naar de 

economische behoefte; of 
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 e) een specifieke rechtsvorm van een entiteit of joint venture via 

welke een investeerder een economische activiteit kan 

uitoefenen, vereisen dan wel in dit verband juist beperkingen 

opleggen. 

2. Dit voorbehoud doet geen afbreuk aan het recht van British 

Columbia uit hoofde van voorbehoud I-C-2 van Canada om 

de deelneming van buitenlands kapitaal te beperken ingeval 

het aandelen of activa van een bestaande 

overheidsonderneming of een bestaande overheidsentiteit 

verkoopt of anderszins vervreemdt. 

Bestaande maatregelen  
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Voorbehouden van toepassing in Manitoba 

Voorbehoud II-PT-11 

Sector: Visserij 

Subsector:  Vis en andere visserijproducten 

Groothandel in visserijproducten 

Diensten in verband met visserij 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 04, 62224, 882 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 1. Manitoba behoudt zich het recht voor om maatregelen vast te 

stellen of te handhaven die beperkingen inhouden van de 

markttoegang in bovenvermelde subsectoren, met 

uitzondering van maatregelen om de deelneming van 

buitenlands kapitaal te beperken, uitgedrukt als een 

maximumpercentage voor buitenlands aandeelhouderschap of 

de totale waarde van individuele of alle buitenlandse 

investeringen. 

 2. Dit voorbehoud doet geen afbreuk aan het recht van 

Manitoba uit hoofde van voorbehoud I-C-2 van Canada om 

de deelneming van buitenlands kapitaal te beperken ingeval 

het aandelen of activa van een bestaande 

overheidsonderneming of een bestaande overheidsentiteit 

verkoopt of anderszins vervreemdt. 

Bestaande maatregelen  
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Voorbehoud II-PT-12 

Sector: Vervoer 

Subsector:  Vervoer via pijpleidingen 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 713 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 1. Manitoba behoudt zich het recht voor om maatregelen vast te 

stellen of te handhaven die beperkingen inhouden van de 

markttoegang in bovenvermelde subsectoren, met 

uitzondering van maatregelen om de deelneming van 

buitenlands kapitaal te beperken, uitgedrukt als een 

maximumpercentage voor buitenlands aandeelhouderschap of 

de totale waarde van individuele of alle buitenlandse 

investeringen. 

2. Dit voorbehoud doet geen afbreuk aan het recht van 

Manitoba uit hoofde van voorbehoud I-C-2 van Canada om 

de deelneming van buitenlands kapitaal te beperken ingeval 

het aandelen of activa van een bestaande 

overheidsonderneming of een bestaande overheidsentiteit 

verkoopt of anderszins vervreemdt. 

Bestaande maatregelen  
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Voorbehoud II-PT-13 

Sector: Alcoholische dranken 

Subsector:  Handelsbemiddeling, groothandel, detailhandel (sterkedrank, wijn 

en bier, winkels voor sterkedrank, wijn en bier)  

Bereiding van alcoholische dranken 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 24 (andere dan 244), 62112, 62226, 63107 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 1. Manitoba behoudt zich het recht voor om maatregelen vast te 

stellen of te handhaven die beperkingen inhouden van de 

markttoegang in bovenvermelde subsectoren, met 

uitzondering van maatregelen om de deelneming van 

buitenlands kapitaal te beperken, uitgedrukt als een 

maximumpercentage voor buitenlands aandeelhouderschap of 

de totale waarde van individuele of alle buitenlandse 

investeringen. 

 2. Dit voorbehoud doet geen afbreuk aan het recht van 

Manitoba uit hoofde van voorbehoud I-C-2 van Canada om 

de deelneming van buitenlands kapitaal te beperken ingeval 

het aandelen of activa van een bestaande 

overheidsonderneming of een bestaande overheidsentiteit 

verkoopt of anderszins vervreemdt.  

Bestaande maatregelen  
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Voorbehoud II-PT-14 

Sector: Energie 

Subsector:  Ruwe aardolie en aardgas 

Elektrische energie 

Diensten in verband met energiedistributie 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 120, 171, 887 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 1. Manitoba behoudt zich het recht voor om maatregelen vast te 

stellen of te handhaven die beperkingen inhouden van de 

markttoegang in bovenvermelde subsectoren, met 

uitzondering van maatregelen om de deelneming van 

buitenlands kapitaal te beperken, uitgedrukt als een 

maximumpercentage voor buitenlands aandeelhouderschap of 

de totale waarde van individuele of alle buitenlandse 

investeringen. 

2. Dit voorbehoud doet geen afbreuk aan het recht van 

Manitoba uit hoofde van voorbehoud I-C-2 van Canada om 

de deelneming van buitenlands kapitaal te beperken ingeval 

het aandelen of activa van een bestaande 

overheidsonderneming of een bestaande overheidsentiteit 

verkoopt of anderszins vervreemdt. 

Bestaande maatregelen  
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Voorbehoud II-PT-15 

Sector: Bosbouw 

Subsector:  Producten van bosbouw en bosexploitatie 

Verwerking van bosbestanden 

Diensten in verband met landbouw, jacht en bosbouw 

Vervaardiging van papier en papierwaren, op honorarium- of 

contractbasis 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 031, 321, 881 (andere dan verhuur van landbouwmaterieel 

met bedieningspersoneel en 8814), 88430, 88441 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 1. Manitoba behoudt zich het recht voor om maatregelen vast te 

stellen of te handhaven die beperkingen inhouden van de 

markttoegang in bovenvermelde subsectoren, met 

uitzondering van maatregelen om de deelneming van 

buitenlands kapitaal te beperken, uitgedrukt als een 

maximumpercentage voor buitenlands aandeelhouderschap of 

de totale waarde van individuele of alle buitenlandse 

investeringen. 

2. Dit voorbehoud doet geen afbreuk aan het recht van 

Manitoba uit hoofde van voorbehoud I-C-2 van Canada om 

de deelneming van buitenlands kapitaal te beperken ingeval 

het aandelen of activa van een bestaande 

overheidsonderneming of een bestaande overheidsentiteit 

verkoopt of anderszins vervreemdt. 

Bestaande maatregelen  
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Voorbehoud II-PT-16 

Sector: Cultuur, sport en recreatie 

Subsector:  Gokken en wedden 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 96492 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Meestbegunstigingsbehandeling 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 1. Manitoba behoudt zich het recht voor om maatregelen vast te 

stellen of te handhaven die beperkingen inhouden van de 

markttoegang in bovenvermelde subsectoren, met 

uitzondering van maatregelen om de deelneming van 

buitenlands kapitaal te beperken, uitgedrukt als een 

maximumpercentage voor buitenlands aandeelhouderschap of 

de totale waarde van individuele of alle buitenlandse 

investeringen. 

2. Dit voorbehoud doet geen afbreuk aan het recht van 

Manitoba uit hoofde van voorbehoud I-C-2 van Canada om 

de deelneming van buitenlands kapitaal te beperken ingeval 

het aandelen of activa van een bestaande 

overheidsonderneming of een bestaande overheidsentiteit 

verkoopt of anderszins vervreemdt.  

Bestaande maatregelen  
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Voorbehouden van toepassing in New Brunswick 

Voorbehoud II-PT-17 

Sector: Energie 

Subsector:  Elektrische energie 

Diensten in verband met energiedistributie 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 17, 887 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 1. New Brunswick behoudt zich het recht voor om maatregelen 

vast te stellen of te handhaven die beperkingen inhouden van 

de markttoegang op het gebied van de overdracht van 

hydraulische energie op het niveau van de provincie, de 

productie, het vervoer, de distributie en de uitvoer van 

elektriciteit en het onderhoud van elektrische installaties, met 

uitzondering van maatregelen ter beperking van de 

deelneming van buitenlands kapitaal, uitgedrukt als een 

maximumpercentage voor buitenlands aandeelhouderschap of 

de totale waarde van individuele of alle buitenlandse 

investeringen. 

2. Dit voorbehoud doet geen afbreuk aan het recht van New 

Brunswick uit hoofde van voorbehoud I-C-2 van Canada om 

de deelneming van buitenlands kapitaal te beperken ingeval 

het aandelen of activa van een bestaande 

overheidsonderneming of een bestaande overheidsentiteit 

verkoopt of anderszins vervreemdt. 

Bestaande maatregelen  
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Voorbehoud II-PT-18 

Sector: Cultuur, sport en recreatie 

Subsector:  Gokken en wedden 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 96492 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Meestbegunstigingsbehandeling 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 1. New Brunswick behoudt zich het recht voor om monopolies 

in te stellen of te handhaven in bovenvermelde subsectoren. 

 2. Dit voorbehoud doet geen afbreuk aan het recht van New 

Brunswick uit hoofde van voorbehoud I-C-2 van Canada om 

de deelneming van buitenlands kapitaal te beperken ingeval 

het aandelen of activa van een bestaande 

overheidsonderneming of een bestaande overheidsentiteit 

verkoopt of anderszins vervreemdt. 

Bestaande maatregelen Gaming Control Act, S.N.B. 2008, c. G-1.5 
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Voorbehoud II-PT-19 

Sector: Alcoholische dranken 

Subsector:  Handelsbemiddeling, groothandel, detailhandel (sterkedrank, wijn 

en bier, winkels voor sterkedrank, wijn en bier) 

Bereiding van alcoholische dranken 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 24 (andere dan 244), 62112, 62226, 63107 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 1. New Brunswick behoudt zich het recht voor om maatregelen 

vast te stellen of te handhaven die beperkingen inhouden van 

de markttoegang in bovenvermelde subsectoren, met 

uitzondering van maatregelen om de deelneming van 

buitenlands kapitaal te beperken, uitgedrukt als een 

maximumpercentage voor buitenlands aandeelhouderschap of 

de totale waarde van individuele of alle buitenlandse 

investeringen. 

 2. Dit voorbehoud doet geen afbreuk aan het recht van New 

Brunswick uit hoofde van voorbehoud I-C-2 van Canada om 

de deelneming van buitenlands kapitaal te beperken ingeval 

het aandelen of activa van een bestaande 

overheidsonderneming of een bestaande overheidsentiteit 

verkoopt of anderszins vervreemdt. 

Bestaande maatregelen New Brunswick Liquor Corporation Act, S.N.B. 1974, c. N-6.1 
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Voorbehouden van toepassing in Newfoundland en Labrador 

Voorbehoud II-PT-20 

Sector: Bosbouw 

Subsector:  Producten van bosbouw en bosexploitatie 

Verwerking van bosbestanden 

Diensten in verband met landbouw, jacht en bosbouw 

Vervaardiging van papier en papierwaren, op honorarium- of 

contractbasis 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 031, 321, 881 (andere dan verhuur van landbouwmaterieel 

met bedieningspersoneel en 8814), 88430, 88441 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 1. Newfoundland en Labrador behoudt zich het recht voor om 

maatregelen vast te stellen of te handhaven in bovenvermelde 

subsectoren, die: 

a) een beperking inhouden van het aantal onder deze 

overeenkomst vallende investeringen of dienstverleners, in de 

vorm van een numeriek quotum, monopolie, exclusieve 

dienstverleners of de eis van een onderzoek naar de 

economische behoefte; of 

b) een specifieke rechtsvorm van een entiteit of joint venture via 

welke een investeerder een economische activiteit kan 

uitoefenen, vereisen dan wel in dit verband juist beperkingen 

opleggen. 
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 2. Dit voorbehoud doet geen afbreuk aan het recht van 

Newfoundland en Labrador uit hoofde van voorbehoud I-C-2 

van Canada om de deelneming van buitenlands kapitaal te 

beperken ingeval het aandelen of activa van een bestaande 

overheidsonderneming of een bestaande overheidsentiteit 

verkoopt of anderszins vervreemdt. 

Bestaande maatregelen  
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Voorbehoud II-PT-21 

Sector: Visserij en jacht 

Subsector:  Eetbare producten van dierlijke oorsprong, n.e.g. 

Huiden en vellen van andere dieren, n.e.g., ongelooid (vers of 

geconserveerd, maar niet verder bewerkt) 

Vis en andere visserijproducten 

Ander vlees en eetbaar slachtafval, vers, gekoeld of bevroren 

(inclusief vlees van konijnen), uitgezonderd kikkerbilletjes 

Dierlijke oliën en vetten, ruw en geraffineerd 

Pelterijen, gelooid of anderszins bereid 

Toebereide en geconserveerde vis 

Handelsbemiddeling in voedingsmiddelen, dranken en tabak 

Groothandel in visserijproducten 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 0295, 02974, 04, 21129, 212, 2162, 2831, 62112, 62224, 

8813, 882 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 1. Newfoundland en Labrador behoudt zich het recht voor om 

maatregelen vast te stellen of te handhaven in bovenvermelde 

subsectoren, die: 

a) een beperking inhouden van het aantal onder deze 

overeenkomst vallende investeringen of dienstverleners, in de 

vorm van een numeriek quotum, monopolie, exclusieve 

dienstverleners of de eis van een onderzoek naar de 

economische behoefte; of 
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 b) een specifieke rechtsvorm van een entiteit of joint venture via 

welke een investeerder een economische activiteit kan 

uitoefenen, vereisen dan wel in dit verband juist beperkingen 

opleggen. 

2. Dit voorbehoud doet geen afbreuk aan het recht van 

Newfoundland en Labrador uit hoofde van voorbehoud I-C-2 

van Canada om de deelneming van buitenlands kapitaal te 

beperken ingeval het aandelen of activa van een bestaande 

overheidsonderneming of een bestaande overheidsentiteit 

verkoopt of anderszins vervreemdt. 

Bestaande maatregelen  
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Voorbehoud II-PT-22 

Sector: Energie 

Subsector:  Elektrische energie 

Diensten in verband met energiedistributie 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 171, 887 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 1. Newfoundland en Labrador behoudt zich het recht voor om 

maatregelen vast te stellen of te handhaven in bovenvermelde 

subsectoren, die: 

a) een beperking inhouden van het aantal onder deze 

overeenkomst vallende investeringen of dienstverleners, in de 

vorm van een numeriek quotum, monopolie, exclusieve 

dienstverleners of de eis van een onderzoek naar de 

economische behoefte; of 

b) een specifieke rechtsvorm van een entiteit of joint venture via 

welke een investeerder een economische activiteit kan 

uitoefenen, vereisen dan wel in dit verband juist beperkingen 

opleggen. 

 2. Dit voorbehoud doet geen afbreuk aan het recht van 

Newfoundland en Labrador uit hoofde van voorbehoud I-C-2 

van Canada om de deelneming van buitenlands kapitaal te 

beperken ingeval het aandelen of activa van een bestaande 

overheidsonderneming of een bestaande overheidsentiteit 

verkoopt of anderszins vervreemdt. 

Bestaande maatregelen  
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Voorbehoud II-PT-23 

Sector: Cultuur, sport en recreatie 

Subsector:  Gokken en wedden 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 96492 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Meestbegunstigingsbehandeling 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 1. Newfoundland en Labrador behoudt zich het recht voor om 

maatregelen vast te stellen of te handhaven in bovenvermelde 

subsectoren, die: 

a) een beperking inhouden van het aantal onder deze 

overeenkomst vallende investeringen of dienstverleners, in de 

vorm van een numeriek quotum, monopolie, exclusieve 

dienstverleners of de eis van een onderzoek naar de 

economische behoefte; of 

b) een specifieke rechtsvorm van een entiteit of joint venture via 

welke een investeerder een economische activiteit kan 

uitoefenen, vereisen dan wel in dit verband juist beperkingen 

opleggen. 

 2. Dit voorbehoud doet geen afbreuk aan het recht van 

Newfoundland en Labrador uit hoofde van voorbehoud I-C-2 

van Canada om de deelneming van buitenlands kapitaal te 

beperken ingeval het aandelen of activa van een bestaande 

overheidsonderneming of een bestaande overheidsentiteit 

verkoopt of anderszins vervreemdt. 

Bestaande maatregelen  
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Voorbehoud II-PT-24 

Sector: Vervoer 

Subsector:  Vervoer via pijpleidingen 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 7131 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 1. Newfoundland en Labrador behoudt zich het recht voor om 

maatregelen vast te stellen of te handhaven in bovenvermelde 

subsector, die: 

a) een beperking inhouden van het aantal onder deze 

overeenkomst vallende investeringen of dienstverleners, in de 

vorm van een numeriek quotum, monopolie, exclusieve 

dienstverleners of de eis van een onderzoek naar de 

economische behoefte; of 

b) een specifieke rechtsvorm van een entiteit of joint venture via 

welke een investeerder een economische activiteit kan 

uitoefenen, vereisen dan wel in dit verband juist beperkingen 

opleggen. 

 2. Dit voorbehoud doet geen afbreuk aan het recht van 

Newfoundland en Labrador uit hoofde van voorbehoud I-C-2 

van Canada om de deelneming van buitenlands kapitaal te 

beperken ingeval het aandelen of activa van een bestaande 

overheidsonderneming of een bestaande overheidsentiteit 

verkoopt of anderszins vervreemdt. 

Bestaande maatregelen  
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Voorbehoud II-PT-25 

Sector: Energie 

Subsector:  Ruwe aardolie en aardgas 

Diensten in verband met energiedistributie 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 120, 887 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 1. Newfoundland en Labrador behoudt zich het recht voor om 

maatregelen vast te stellen of te handhaven in bovenvermelde 

subsectoren, die: 

a) een beperking inhouden van het aantal onder deze 

overeenkomst vallende investeringen of dienstverleners, in de 

vorm van een numeriek quotum, monopolie, exclusieve 

dienstverleners of de eis van een onderzoek naar de 

economische behoefte; of 

b) een specifieke rechtsvorm van een entiteit of joint venture via 

welke een investeerder een economische activiteit kan 

uitoefenen, vereisen dan wel in dit verband juist beperkingen 

opleggen. 

 2. Dit voorbehoud doet geen afbreuk aan het recht van 

Newfoundland en Labrador uit hoofde van voorbehoud I-C-2 

van Canada om de deelneming van buitenlands kapitaal te 

beperken ingeval het aandelen of activa van een bestaande 

overheidsonderneming of een bestaande overheidsentiteit 

verkoopt of anderszins vervreemdt. 

Bestaande maatregelen  
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Voorbehouden van toepassing in de Northwest Territories 

Voorbehoud II-PT-26 

Sector: Zakelijke dienstverlening 

Subsector:  Diensten in verband met veehouderij 

Diensten in verband met jacht 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 8812, 8813 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 1. De Northwest Territories behouden zich het recht voor om 

maatregelen vast te stellen of te handhaven die beperkingen 

inhouden van de markttoegang in bovenvermelde 

subsectoren, met uitzondering van maatregelen om de 

deelneming van buitenlands kapitaal te beperken, uitgedrukt 

als een maximumpercentage voor buitenlands 

aandeelhouderschap of de totale waarde van individuele of 

alle buitenlandse investeringen. 

 2. Dit voorbehoud doet geen afbreuk aan het recht van de 

Northwest Territories uit hoofde van voorbehoud I-C-2 van 

Canada om de deelneming van buitenlands kapitaal te 

beperken ingeval zij aandelen of activa van een bestaande 

overheidsonderneming of een bestaande overheidsentiteit 

verkopen of anderszins vervreemden. 

Bestaande maatregelen  
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Voorbehoud II-PT-27 

Sector: Alcoholische dranken 

Subsector:  Handelsbemiddeling, groothandel, detailhandel (sterkedrank, wijn 

en bier, winkels voor sterkedrank, wijn en bier) 

Bereiding van alcoholische dranken 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 24 (andere dan 244), 62112, 62226, 63107 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 1. De Northwest Territories behouden zich het recht voor om 

maatregelen vast te stellen of te handhaven die beperkingen 

inhouden van de markttoegang in bovenvermelde 

subsectoren, met uitzondering van maatregelen om de 

deelneming van buitenlands kapitaal te beperken, uitgedrukt 

als een maximumpercentage voor buitenlands 

aandeelhouderschap of de totale waarde van individuele of 

alle buitenlandse investeringen. 

2. Dit voorbehoud doet geen afbreuk aan het recht van de 

Northwest Territories uit hoofde van voorbehoud I-C-2 van 

Canada om de deelneming van buitenlands kapitaal te 

beperken ingeval zij aandelen of activa van een bestaande 

overheidsonderneming of een bestaande overheidsentiteit 

verkopen of anderszins vervreemden. 

Bestaande maatregelen  
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Voorbehoud II-PT-28 

Sector: Bosbouw 

Subsector:  Producten van bosbouw en bosexploitatie 

Pulp en karton 

Verwerking van bosbestanden  

Diensten in verband met landbouw, jacht en bosbouw 

Vervaardiging van papier en papierwaren, op honorarium- of 

contractbasis 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 03, 321, 881 (andere dan verhuur van landbouwmaterieel met 

bedieningspersoneel en 8814), 88430, 88441 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 1. De Northwest Territories behouden zich het recht voor om 

maatregelen vast te stellen of te handhaven die beperkingen 

inhouden van de markttoegang in bovenvermelde 

subsectoren, met uitzondering van maatregelen om de 

deelneming van buitenlands kapitaal te beperken, uitgedrukt 

als een maximumpercentage voor buitenlands 

aandeelhouderschap of de totale waarde van individuele of 

alle buitenlandse investeringen. 

2. Dit voorbehoud doet geen afbreuk aan het recht van de 

Northwest Territories uit hoofde van voorbehoud I-C-2 van 

Canada om de deelneming van buitenlands kapitaal te 

beperken ingeval zij aandelen of activa van een bestaande 

overheidsonderneming of een bestaande overheidsentiteit 

verkopen of anderszins vervreemden. 

Bestaande maatregelen  
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Voorbehoud II-PT-29 

Sector: Cultuur, sport en recreatie 

Subsector:  Gokken en wedden 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 96492 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Meestbegunstigingsbehandeling 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 1. De Northwest Territories behouden zich het recht voor om 

maatregelen vast te stellen of te handhaven die beperkingen 

inhouden van de markttoegang in bovenvermelde 

subsectoren, met uitzondering van maatregelen om de 

deelneming van buitenlands kapitaal te beperken, uitgedrukt 

als een maximumpercentage voor buitenlands 

aandeelhouderschap of de totale waarde van individuele of 

alle buitenlandse investeringen. 

2. Dit voorbehoud doet geen afbreuk aan het recht van de 

Northwest Territories uit hoofde van voorbehoud I-C-2 van 

Canada om de deelneming van buitenlands kapitaal te 

beperken ingeval zij aandelen of activa van een bestaande 

overheidsonderneming of een bestaande overheidsentiteit 

verkopen of anderszins vervreemden. 

Bestaande maatregelen  
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Voorbehoud II-PT-30 

Sector: Energie 

Subsector:  Elektrische energie 

Vervoer via pijpleidingen 

Diensten in verband met energiedistributie 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 171, 713, 887 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 1. De Northwest Territories behouden zich het recht voor om 

maatregelen vast te stellen of te handhaven die beperkingen 

inhouden van de markttoegang in bovenvermelde 

subsectoren, met uitzondering van maatregelen om de 

deelneming van buitenlands kapitaal te beperken, uitgedrukt 

als een maximumpercentage voor buitenlands 

aandeelhouderschap of de totale waarde van individuele of 

alle buitenlandse investeringen. 

2. Dit voorbehoud doet geen afbreuk aan het recht van de 

Northwest Territories uit hoofde van voorbehoud I-C-2 van 

Canada om de deelneming van buitenlands kapitaal te 

beperken ingeval zij aandelen of activa van een bestaande 

overheidsonderneming of een bestaande overheidsentiteit 

verkopen of anderszins vervreemden. 

Bestaande maatregelen  
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Voorbehoud II-PT-31 

Sector: Ruwe aardolie en aardgas 

Subsector:  Ruwe aardolie en aardgas 

Vervoer via pijpleidingen 

Diensten in verband met energiedistributie 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 120 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 1. De Northwest Territories behouden zich het recht voor om 

maatregelen vast te stellen of te handhaven die beperkingen 

inhouden van de markttoegang op het gebied van de 

exploratie, de productie, de winning van ruwe aardolie of 

aardgas en verdere ontwikkeling in dit verband, met 

uitzondering van maatregelen om de deelneming van 

buitenlands kapitaal te beperken, uitgedrukt als een 

maximumpercentage voor buitenlands aandeelhouderschap of 

de totale waarde van individuele of alle buitenlandse 

investeringen. 

2. De Northwest Territories behouden zich het recht voor om 

maatregelen vast te stellen of te handhaven waarbij 

exclusieve rechten worden verleend voor de exploitatie van 

een systeem voor distributie of vervoer, aanverwante diensten 

voor distributie en vervoer via pijpleidingen en over zee 

daaronder begrepen. 

3. Dit voorbehoud doet geen afbreuk aan het recht van de 

Northwest Territories uit hoofde van voorbehoud I-C-2 van 

Canada om de deelneming van buitenlands kapitaal te 

beperken ingeval zij aandelen of activa van een bestaande 

overheidsonderneming of een bestaande overheidsentiteit 

verkopen of anderszins vervreemden. 

Bestaande maatregelen  
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Voorbehoud II-PT-32 

Sector: Visserij 

Subsector:  Vis en andere visserijproducten 

Groothandel in visserijproducten 

Diensten in verband met visserij 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 04, 62224, 882 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 1. De Northwest Territories behouden zich het recht voor om 

maatregelen vast te stellen of te handhaven die beperkingen 

inhouden van de markttoegang in bovenvermelde 

subsectoren, met uitzondering van maatregelen om de 

deelneming van buitenlands kapitaal te beperken, uitgedrukt 

als een maximumpercentage voor buitenlands 

aandeelhouderschap of de totale waarde van individuele of 

alle buitenlandse investeringen. 

2. Dit voorbehoud doet geen afbreuk aan het recht van de 

Northwest Territories uit hoofde van voorbehoud I-C-2 van 

Canada om de deelneming van buitenlands kapitaal te 

beperken ingeval zij aandelen of activa van een bestaande 

overheidsonderneming of een bestaande overheidsentiteit 

verkopen of anderszins vervreemden. 

Bestaande maatregelen  
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Voorbehoud II-PT-33 

Sector: Vervoer 

Subsector:  Ander vervoer over land 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 7121, 71222 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 De Northwest Territories behouden zich het recht voor om het 

verzorgen van stedelijk of interlokaal busvervoer te onderwerpen of 

te blijven onderwerpen aan een onderzoek naar de economische 

behoefte. De belangrijkste criteria zijn onder meer het onderzoek of 

de huidige dienstverlening toereikend is; marktomstandigheden 

waaronder uitbreiding van de dienstverlening vereist is; en de 

betekenis van nieuwkomers voor het openbaar nut, met inbegrip 

van de continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening, en de 

geschiktheid, de bereidheid en het vermogen van de aanvrager om 

een behoorlijke dienstverlening te leveren. 

Bestaande maatregelen  
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Voorbehouden van toepassing in Nova Scotia 

Voorbehoud II-PT-34 

Sector: Bosbouw 

Subsector:  Producten van bosbouw en bosexploitatie 

Verwerking van bosbestanden 

Diensten in verband met landbouw, jacht en bosbouw 

Vervaardiging van papier en papierwaren, op honorarium- of 

contractbasis 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 031, 321, 881 (andere dan verhuur van landbouwmaterieel 

met bedieningspersoneel en 8814), 88430, 88441 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 1. Nova Scotia behoudt zich het recht voor om maatregelen vast 

te stellen of te handhaven die beperkingen inhouden van de 

markttoegang in bovenvermelde subsectoren, met 

uitzondering van maatregelen om de deelneming van 

buitenlands kapitaal te beperken, uitgedrukt als een 

maximumpercentage voor buitenlands aandeelhouderschap of 

de totale waarde van individuele of alle buitenlandse 

investeringen. 

2. Dit voorbehoud doet geen afbreuk aan het recht van Nova 

Scotia uit hoofde van voorbehoud I-C-2 van Canada om de 

deelneming van buitenlands kapitaal te beperken ingeval het 

aandelen of activa van een bestaande overheidsonderneming 

of een bestaande overheidsentiteit verkoopt of anderszins 

vervreemdt. 

Bestaande maatregelen  
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Voorbehoud II-PT-35 

Sector: Visserij en jacht 

Subsector:  Eetbare producten van dierlijke oorsprong, n.e.g. 

Huiden en vellen van andere dieren, n.e.g., ongelooid (vers of 

geconserveerd, maar niet verder bewerkt) 

Vis en andere visserijproducten 

Ander vlees en eetbaar slachtafval, vers, gekoeld of bevroren 

(inclusief vlees van konijnen), uitgezonderd kikkerbilletjes  

Dierlijke oliën en vetten, ruw en geraffineerd 

Pelterijen, gelooid of anderszins bereid 

 Toebereide en geconserveerde vis 

Handelsbemiddeling in voedingsmiddelen, dranken en tabak 

Groothandel in visserijproducten 

Vervoer van bevroren of gekoelde goederen 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 0295, 02974, 04, 21129, 212, 2162, 2831, 62112, 62224, deel 

van 71231, 8813, 882 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 1. Nova Scotia behoudt zich het recht voor om maatregelen vast 

te stellen of te handhaven die beperkingen inhouden van de 

markttoegang in bovenvermelde subsectoren, met 

uitzondering van maatregelen om de deelneming van 

buitenlands kapitaal te beperken, uitgedrukt als een 

maximumpercentage voor buitenlands aandeelhouderschap of 

de totale waarde van individuele of alle buitenlandse 

investeringen. 
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 2. Dit voorbehoud doet geen afbreuk aan het recht van Nova 

Scotia uit hoofde van voorbehoud I-C-2 van Canada om de 

deelneming van buitenlands kapitaal te beperken ingeval het 

aandelen of activa van een bestaande overheidsonderneming 

of een bestaande overheidsentiteit verkoopt of anderszins 

vervreemdt. 

Bestaande maatregelen  
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Voorbehoud II-PT-36 

Sector: Energie 

Subsector:  Elektrische energie 

Diensten in verband met energiedistributie 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 17, 887 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 1. Nova Scotia behoudt zich het recht voor om maatregelen vast 

te stellen of te handhaven die beperkingen inhouden van de 

markttoegang in bovenvermelde subsectoren, met 

uitzondering van maatregelen om de deelneming van 

buitenlands kapitaal te beperken, uitgedrukt als een 

maximumpercentage voor buitenlands aandeelhouderschap of 

de totale waarde van individuele of alle buitenlandse 

investeringen. 

2. Dit voorbehoud doet geen afbreuk aan het recht van Nova 

Scotia uit hoofde van voorbehoud I-C-2 van Canada om de 

deelneming van buitenlands kapitaal te beperken ingeval het 

aandelen of activa van een bestaande overheidsonderneming 

of een bestaande overheidsentiteit verkoopt of anderszins 

vervreemdt. 

Bestaande maatregelen  
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Voorbehoud II-PT-37 

Sector: Energie 

Subsector:  Ruwe aardolie en aardgas 

Diensten in verband met energiedistributie 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 120, 887 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 1. Nova Scotia behoudt zich het recht voor om maatregelen vast 

te stellen of te handhaven die beperkingen inhouden van de 

markttoegang in bovenvermelde subsectoren, met 

uitzondering van maatregelen om de deelneming van 

buitenlands kapitaal te beperken, uitgedrukt als een 

maximumpercentage voor buitenlands aandeelhouderschap of 

de totale waarde van individuele of alle buitenlandse 

investeringen. 

2. Dit voorbehoud doet geen afbreuk aan het recht van Nova 

Scotia uit hoofde van voorbehoud I-C-2 van Canada om de 

deelneming van buitenlands kapitaal te beperken ingeval het 

aandelen of activa van een bestaande overheidsonderneming 

of een bestaande overheidsentiteit verkoopt of anderszins 

vervreemdt. 

Bestaande maatregelen  
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Voorbehoud II-PT-38 

Sector: Cultuur, sport en recreatie 

Subsector:  Gokken en wedden 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 96492 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Meestbegunstigingsbehandeling 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 1. Nova Scotia behoudt zich het recht voor om maatregelen vast 

te stellen of te handhaven die beperkingen inhouden van de 

markttoegang in bovenvermelde subsectoren, met 

uitzondering van maatregelen om de deelneming van 

buitenlands kapitaal te beperken, uitgedrukt als een 

maximumpercentage voor buitenlands aandeelhouderschap of 

de totale waarde van individuele of alle buitenlandse 

investeringen. 

2. Dit voorbehoud doet geen afbreuk aan het recht van Nova 

Scotia uit hoofde van voorbehoud I-C-2 van Canada om de 

deelneming van buitenlands kapitaal te beperken ingeval het 

aandelen of activa van een bestaande overheidsonderneming 

of een bestaande overheidsentiteit verkoopt of anderszins 

vervreemdt. 

Bestaande maatregelen  
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Voorbehoud II-PT-39 

Sector: Alcoholische dranken 

Subsector:  Handelsbemiddeling, groothandel, detailhandel (sterkedrank, wijn 

en bier, winkels voor sterkedrank, wijn en bier) 

Bereiding van alcoholische dranken 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 24 (andere dan 244), 62112, 62226, 63107 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 1. Nova Scotia behoudt zich het recht voor om maatregelen vast 

te stellen of te handhaven die beperkingen inhouden van de 

markttoegang in bovenvermelde subsectoren, met 

uitzondering van maatregelen om de deelneming van 

buitenlands kapitaal te beperken, uitgedrukt als een 

maximumpercentage voor buitenlands aandeelhouderschap of 

de totale waarde van individuele of alle buitenlandse 

investeringen. 

2. Dit voorbehoud doet geen afbreuk aan het recht van Nova 

Scotia uit hoofde van voorbehoud I-C-2 van Canada om de 

deelneming van buitenlands kapitaal te beperken ingeval het 

aandelen of activa van een bestaande overheidsonderneming 

of een bestaande overheidsentiteit verkoopt of anderszins 

vervreemdt. 

Bestaande maatregelen  
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Voorbehoud II-PT-40 

Sector: Vervoer 

Subsector:  Vervoer via pijpleidingen 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 713 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

1. Nova Scotia behoudt zich het recht voor om maatregelen vast 

te stellen of te handhaven die beperkingen inhouden van de 

markttoegang in bovenvermelde subsector, met uitzondering 

van maatregelen om de deelneming van buitenlands kapitaal 

te beperken, uitgedrukt als een maximumpercentage voor 

buitenlands aandeelhouderschap of de totale waarde van 

individuele of alle buitenlandse investeringen. 

 2. Dit voorbehoud doet geen afbreuk aan het recht van Nova 

Scotia uit hoofde van voorbehoud I-C-2 van Canada om de 

deelneming van buitenlands kapitaal te beperken ingeval het 

aandelen of activa van een bestaande overheidsonderneming 

of een bestaande overheidsentiteit verkoopt of anderszins 

vervreemdt. 

Bestaande maatregelen  
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Voorbehouden van toepassing in Nunavut 

Voorbehoud II-PT-41 

Sector: Zakelijke dienstverlening 

Subsector:  Diensten in verband met veehouderij  

Diensten in verband met jacht 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 8812, 8813 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 1. Nunavut behoudt zich het recht voor om maatregelen vast te 

stellen of te handhaven die beperkingen inhouden van de 

markttoegang in bovenvermelde subsectoren, met 

uitzondering van maatregelen om de deelneming van 

buitenlands kapitaal te beperken, uitgedrukt als een 

maximumpercentage voor buitenlands aandeelhouderschap of 

de totale waarde van individuele of alle buitenlandse 

investeringen.  

 2. Dit voorbehoud doet geen afbreuk aan het recht van Nunavut 

uit hoofde van voorbehoud I-C-2 van Canada om de 

deelneming van buitenlands kapitaal te beperken ingeval het 

aandelen of activa van een bestaande overheidsonderneming 

of een bestaande overheidsentiteit verkoopt of anderszins 

vervreemdt. 

Bestaande maatregelen  
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Voorbehoud II-PT-42 

Sector: Alcoholische dranken 

Subsector:  Handelsbemiddeling, groothandel, detailhandel (sterkedrank, wijn 

en bier, winkels voor sterkedrank, wijn en bier) 

Bereiding van alcoholische dranken 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 24 (andere dan 244), 62112, 62226, 63107 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 1. Nunavut behoudt zich het recht voor om maatregelen vast te 

stellen of te handhaven die beperkingen inhouden van de 

markttoegang in bovenvermelde subsectoren, met 

uitzondering van maatregelen om de deelneming van 

buitenlands kapitaal te beperken, uitgedrukt als een 

maximumpercentage voor buitenlands aandeelhouderschap of 

de totale waarde van individuele of alle buitenlandse 

investeringen.  

2. Uit hoofde van de Liquor Act is Nunavut bevoegd tot de 

invoer, aankoop, productie, distributie, levering, marketing en 

verkoop van alcoholische dranken in Nunavut en tot het 

verrichten van deze activiteiten via een territoriaal 

monopolie.  

 3. Dit voorbehoud doet geen afbreuk aan het recht van Nunavut 

uit hoofde van voorbehoud I-C-2 van Canada om de 

deelneming van buitenlands kapitaal te beperken ingeval het 

aandelen of activa van een bestaande overheidsonderneming 

of een bestaande overheidsentiteit verkoopt of anderszins 

vervreemdt. 

Bestaande maatregelen Liquor Act, R.S.N.W.T. 1988, c. L-9 
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Voorbehoud II-PT-43 

Sector: Cultuur, sport en recreatie 

Subsector:  Gokken en wedden 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 96492 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Meestbegunstigingsbehandeling 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 1. Nunavut behoudt zich het recht voor om maatregelen vast te 

stellen of te handhaven die beperkingen inhouden van de 

markttoegang in bovenvermelde subsector, met uitzondering 

van maatregelen om de deelneming van buitenlands kapitaal 

te beperken, uitgedrukt als een maximumpercentage voor 

buitenlands aandeelhouderschap of de totale waarde van 

individuele of alle buitenlandse investeringen. 

 2. Dit voorbehoud doet geen afbreuk aan het recht van Nunavut 

uit hoofde van voorbehoud I-C-2 van Canada om de 

deelneming van buitenlands kapitaal te beperken ingeval het 

aandelen of activa van een bestaande overheidsonderneming 

of een bestaande overheidsentiteit verkoopt of anderszins 

vervreemdt. 

Bestaande maatregelen  
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Voorbehoud II-PT-44 

Sector: Visserij 

Subsector:  Vis en andere visserijproducten 

Groothandel in visserijproducten 

Diensten in verband met visserij 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 04, 62224, 882 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 1. Nunavut behoudt zich het recht voor om maatregelen vast te 

stellen of te handhaven die beperkingen inhouden van de 

markttoegang in bovenvermelde subsectoren, met 

uitzondering van maatregelen om de deelneming van 

buitenlands kapitaal te beperken, uitgedrukt als een 

maximumpercentage voor buitenlands aandeelhouderschap of 

de totale waarde van individuele of alle buitenlandse 

investeringen.  

2. Dit voorbehoud doet geen afbreuk aan het recht van Nunavut 

uit hoofde van voorbehoud I-C-2 van Canada om de 

deelneming van buitenlands kapitaal te beperken ingeval het 

aandelen of activa van een bestaande overheidsonderneming 

of een bestaande overheidsentiteit verkoopt of anderszins 

vervreemdt. 

Bestaande maatregelen  
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Voorbehoud II-PT-45 

Sector: Energie 

Subsector:  Elektrische energie 

Distributie- en regelinstallaties voor elektriciteit 

Diensten in verband met energiedistributie 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 171, 4621, 887 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 1. Nunavut behoudt zich het recht voor om maatregelen vast te 

stellen of te handhaven die beperkingen inhouden van de 

markttoegang in bovenvermelde subsectoren, met 

uitzondering van maatregelen om de deelneming van 

buitenlands kapitaal te beperken, uitgedrukt als een 

maximumpercentage voor buitenlands aandeelhouderschap of 

de totale waarde van individuele of alle buitenlandse 

investeringen.  

2. Uit hoofde van afdeling 5.1 van de Qulliq Energy 

Corporation Act handhaaft Nunavut een monopolie op de 

productie, opwekking, ontwikkeling, transmissie, distributie, 

levering, voorziening en uitvoer van elektriciteit en 

aanverwante diensten. 

3. Dit voorbehoud doet geen afbreuk aan het recht van Nunavut 

uit hoofde van voorbehoud I-C-2 van Canada om de 

deelneming van buitenlands kapitaal te beperken ingeval het 

aandelen of activa van een bestaande overheidsonderneming 

of een bestaande overheidsentiteit verkoopt of anderszins 

vervreemdt. 

Bestaande maatregelen Qulliq Energy Corporation Act, R.S.N.W.T. 1988, c. N-2 
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Voorbehoud II-PT-46 

Sector: Energie 

Subsector:  Ruwe aardolie en aardgas 

Vervoer 

Diensten in verband met energiedistributie 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 120, 713, 887 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 1. Nunavut behoudt zich het recht voor om maatregelen vast te 

stellen of te handhaven die beperkingen inhouden van de 

markttoegang in bovenvermelde subsectoren, met 

uitzondering van maatregelen om de deelneming van 

buitenlands kapitaal te beperken, uitgedrukt als een 

maximumpercentage voor buitenlands aandeelhouderschap of 

de totale waarde van individuele of alle buitenlandse 

investeringen. 

2. Nunavut behoudt zich tevens het recht voor om maatregelen 

vast te stellen of te handhaven die beperkingen inhouden van 

de markttoegang op het gebied van de ontwikkeling in 

verband met olie en gas. 

3. Dit voorbehoud doet geen afbreuk aan het recht van Nunavut 

uit hoofde van voorbehoud I-C-2 van Canada om de 

deelneming van buitenlands kapitaal te beperken ingeval het 

aandelen of activa van een bestaande overheidsonderneming 

of een bestaande overheidsentiteit verkoopt of anderszins 

vervreemdt. 

Bestaande maatregelen  
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Voorbehoud II-PT-47 

Sector: Vervoer 

Subsector:  Goederenvervoer over zee 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 7212 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 1. Nunavut behoudt zich het recht voor om maatregelen vast te 

stellen of te handhaven die beperkingen inhouden van de 

markttoegang in bovenvermelde subsector, met uitzondering 

van maatregelen om de deelneming van buitenlands kapitaal 

te beperken, uitgedrukt als een maximumpercentage voor 

buitenlands aandeelhouderschap of de totale waarde van 

individuele of alle buitenlandse investeringen. 

2. Dit voorbehoud doet geen afbreuk aan het recht van Nunavut 

uit hoofde van voorbehoud I-C-2 van Canada om de 

deelneming van buitenlands kapitaal te beperken ingeval het 

aandelen of activa van een bestaande overheidsonderneming 

of een bestaande overheidsentiteit verkoopt of anderszins 

vervreemdt. 

Bestaande maatregelen  
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Voorbehoud II-PT-48 

Sector: Vervoer 

Subsector:  Ander vervoer over land 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 7121, 71222 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 Nunavut behoudt zich het recht voor om het verzorgen van 

stedelijk of interlokaal busvervoer te onderwerpen of te blijven 

onderwerpen aan een onderzoek naar de economische behoefte. De 

belangrijkste criteria zijn onder meer het onderzoek of de huidige 

dienstverlening toereikend is; marktomstandigheden waaronder 

uitbreiding van de dienstverlening vereist is; en de betekenis van 

nieuwkomers voor het openbaar nut, met inbegrip van de 

continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening, en de 

geschiktheid, de bereidheid en het vermogen van de aanvrager om 

een behoorlijke dienstverlening te leveren. 

Bestaande maatregelen  
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Voorbehouden van toepassing in Ontario 

Voorbehoud II-PT-49 

Sector: Energie 

Subsector:  Productie, transmissie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en 

warm water 

Ruwe aardolie en aardgas 

Aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen 

Vervoer via pijpleidingen 

Diensten in verband met energiedistributie 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 17, 120, 334, 713, 887 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 1. Ontario behoudt zich het recht voor om maatregelen vast te 

stellen of te handhaven die beperkingen inhouden van de 

markttoegang op het gebied van de exploratie, de productie, 

de opwekking, de winning, de in- en uitvoer, het vervoer, de 

transmissie, de distributie, de opslag, de verkoop, de 

detailhandel, de marketing, het behoud, het vraag-

/afnamebeheer en de ontwikkeling met betrekking tot energie 

(met inbegrip van elektriciteit, aardgas en hernieuwbare 

energie), met uitzondering van maatregelen om de 

deelneming van buitenlands kapitaal te beperken, uitgedrukt 

als een maximumpercentage voor buitenlands 

aandeelhouderschap of de totale waarde van individuele of 

alle buitenlandse investeringen. 
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 2. Ontario behoudt zich het recht voor om maatregelen vast te 

stellen of te handhaven die beperkingen inhouden van de 

markttoegang door het verlenen van exclusieve rechten voor 

het eigendom of de exploitatie van een systeem voor 

transmissie of distributie of voor de productie, opwekking, 

opslag, verkoop, detailhandel of marketing van energie (met 

inbegrip van elektriciteit, aardgas en hernieuwbare energie). 

3. Voor alle duidelijkheid: dit voorbehoud doet geen afbreuk 

aan het recht van Ontario uit hoofde van voorbehoud I-C-2 

van Canada om de deelneming van buitenlands kapitaal te 

beperken ingeval het aandelen of activa van een bestaande 

overheidsonderneming of een bestaande overheidsentiteit 

verkoopt of anderszins vervreemdt. 

Bestaande maatregelen  

 



 

EU/CA/R/Bijlage II/nl 91 

Voorbehouden van toepassing in Prince Edward Island 

Voorbehoud II-PT-50 

Sector: Visserij en aquacultuur 

Subsector:  Vis en andere visserijproducten 

Groothandel in visserijproducten 

Diensten in verband met visserij 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 04, 62224, 882 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 1. Prince Edward Island behoudt zich het recht voor om 

maatregelen vast te stellen of te handhaven die beperkingen 

inhouden van de markttoegang in bovenvermelde 

subsectoren, met uitzondering van maatregelen om de 

deelneming van buitenlands kapitaal te beperken, uitgedrukt 

als een maximumpercentage voor buitenlands 

aandeelhouderschap of de totale waarde van individuele of 

alle buitenlandse investeringen. 

2. Dit voorbehoud doet geen afbreuk aan het recht van Prince 

Edward Island uit hoofde van voorbehoud I-C-2 van Canada 

om de deelneming van buitenlands kapitaal te beperken 

ingeval het aandelen of activa van een bestaande 

overheidsonderneming of een bestaande overheidsentiteit 

verkoopt of anderszins vervreemdt. 

Bestaande maatregelen  
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Voorbehoud II-PT-51 

Sector: Energie 

Subsector:  Hernieuwbare energiesystemen 

Elektrische energie, olie en aardgas 

Diensten in verband met energiedistributie 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 120, 17, 887 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 1. Prince Edward Island behoudt zich het recht voor om 

maatregelen vast te stellen of te handhaven die beperkingen 

inhouden van de markttoegang in bovenvermelde 

subsectoren, met uitzondering van maatregelen om de 

deelneming van buitenlands kapitaal te beperken, uitgedrukt 

als een maximumpercentage voor buitenlands 

aandeelhouderschap of de totale waarde van individuele of 

alle buitenlandse investeringen. 

 2. Dit voorbehoud doet geen afbreuk aan het recht van Prince 

Edward Island uit hoofde van voorbehoud I-C-2 van Canada 

om de deelneming van buitenlands kapitaal te beperken 

ingeval het aandelen of activa van een bestaande 

overheidsonderneming of een bestaande overheidsentiteit 

verkoopt of anderszins vervreemdt. 

Bestaande maatregelen  
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Voorbehoud II-PT-52 

Sector: Bosbouw 

Subsector:  Producten van bosbouw en bosexploitatie 

Verwerking van bosbestanden 

Diensten in verband met landbouw, jacht en bosbouw 

Vervaardiging van papier en papierwaren, op honorarium- of 

contractbasis 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 03, 321, 881 (andere dan verhuur van landbouwmaterieel met 

bedieningspersoneel en 8814), 88430, 88441 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 1. Prince Edward Island behoudt zich het recht voor om 

maatregelen vast te stellen of te handhaven die beperkingen 

inhouden van de markttoegang in bovenvermelde 

subsectoren, met uitzondering van maatregelen om de 

deelneming van buitenlands kapitaal te beperken, uitgedrukt 

als een maximumpercentage voor buitenlands 

aandeelhouderschap of de totale waarde van individuele of 

alle buitenlandse investeringen. 

 2. Dit voorbehoud doet geen afbreuk aan het recht van Prince 

Edward Island uit hoofde van voorbehoud I-C-2 van Canada 

om de deelneming van buitenlands kapitaal te beperken 

ingeval het aandelen of activa van een bestaande 

overheidsonderneming of een bestaande overheidsentiteit 

verkoopt of anderszins vervreemdt. 

Bestaande maatregelen  
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Voorbehoud II-PT-53 

Sector: Cultuur, sport en recreatie 

Subsector:  Gokken en wedden 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 96492 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Meestbegunstigingsbehandeling 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 1. Prince Edward Island behoudt zich het recht voor om 

maatregelen vast te stellen of te handhaven die beperkingen 

inhouden van de markttoegang in bovenvermelde subsector, 

met uitzondering van maatregelen om de deelneming van 

buitenlands kapitaal te beperken, uitgedrukt als een 

maximumpercentage voor buitenlands aandeelhouderschap of 

de totale waarde van individuele of alle buitenlandse 

investeringen. 

2. Dit voorbehoud doet geen afbreuk aan het recht van Prince 

Edward Island uit hoofde van voorbehoud I-C-2 van Canada 

om de deelneming van buitenlands kapitaal te beperken 

ingeval het aandelen of activa van een bestaande 

overheidsonderneming of een bestaande overheidsentiteit 

verkoopt of anderszins vervreemdt. 

Bestaande maatregelen  
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Voorbehoud II-PT-54 

Sector: Alcoholische dranken 

Subsector:  Handelsbemiddeling, groothandel, detailhandel (sterkedrank, wijn 

en bier, winkels voor sterkedrank, wijn en bier) 

Bereiding van alcoholische dranken 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 24 (andere dan 244), 62112, 62226, 63107 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 1. Prince Edward Island behoudt zich het recht voor om 

maatregelen vast te stellen of te handhaven die beperkingen 

inhouden van de markttoegang in bovenvermelde subsectoren, met 

uitzondering van maatregelen om de deelneming van buitenlands 

kapitaal te beperken, uitgedrukt als een maximumpercentage voor 

buitenlands aandeelhouderschap of de totale waarde van 

individuele of alle buitenlandse investeringen. 

2. Dit voorbehoud doet geen afbreuk aan het recht van Prince 

Edward Island uit hoofde van voorbehoud I-C-2 van Canada om de 

deelneming van buitenlands kapitaal te beperken ingeval het 

aandelen of activa van een bestaande overheidsonderneming of een 

bestaande overheidsentiteit verkoopt of anderszins vervreemdt. 

Bestaande maatregelen  
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Voorbehouden van toepassing in Québec 

Voorbehoud II-PT-55 

Sector: Landbouw, visserij 

Subsector:  Land- en tuinbouwproducten 

Levende dieren en dierlijke producten 

Vis en andere visserijproducten 

Vlees, vis, vruchten, groenten, oliën en vetten 

Zuivelproducten 

Graanmalerijproducten, zetmeel en zetmeelproducten; andere 

voedingsmiddelen 

 Diensten in verband met landbouw 

Diensten in verband met veehouderij 

Diensten in verband met visserij 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 01, 02, 04, 21, 22, 23, 8811 (andere dan verhuur van 

landbouwmaterieel met bedieningspersoneel), 8812, 882 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 1. Québec behoudt zich het recht voor om maatregelen vast te 

stellen of te handhaven die beperkingen inhouden van de 

markttoegang op het gebied van de productie, overdracht van 

bezit of eigendom, verwerking en collectieve afzet van 

aquacultuurproducten, producten van de zee en visproducten, 

met uitzondering van maatregelen om de deelneming van 

buitenlands kapitaal te beperken, uitgedrukt als een 

maximumpercentage voor buitenlands aandeelhouderschap of 

de totale waarde van individuele of alle buitenlandse 

investeringen. 
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 2. Québec behoudt zich tevens het recht voor om maatregelen 

vast te stellen of te handhaven die beperkingen inhouden van 

de markttoegang op het gebied van de afgifte van 

vergunningen uit hoofde van de Food Products Act. 

3. Deze maatregelen omvatten onder meer een toets van het 

openbaar belang en de bestudering van sociaaleconomische 

factoren. 

4. Voor alle duidelijkheid: dit voorbehoud doet geen afbreuk 

aan het recht van Québec uit hoofde van voorbehoud I-C-2 

van Canada om de deelneming van buitenlands kapitaal te 

beperken ingeval het aandelen of activa van een bestaande 

overheidsonderneming of een bestaande overheidsentiteit 

verkoopt of anderszins vervreemdt. 

Bestaande maatregelen Food Products Act, C.Q.L.R., c. P-29 

An Act to regularize and provide for the development of local 

slaughterhouses, C.Q.L.R., c. R-19.1 

An Act respecting the marketing of agricultural, food and fish 

products, C.Q.L.R. c. M-35.1 

An Act respecting the marketing of marine products, C.Q.L.R., 

c. C-32.1 

The Marine Products Processing Act, C.Q.L.R., c. T-11.01 
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Voorbehoud II-PT-56 

Sector: Energie 

Subsector:  Elektriciteit 

Diensten in verband met energiedistributie 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 171, 887 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 1. Québec behoudt zich het recht voor om maatregelen vast te 

stellen of te handhaven die beperkingen inhouden van de 

markttoegang op het gebied van de productie, de vaststelling 

en wijziging van voorwaarden en tarieven, de transmissie, de 

voorziening, de distributie en de uitvoer van elektriciteit en 

het onderhoud van elektrische installaties, met uitzondering 

van maatregelen ter beperking van de deelneming van 

buitenlands kapitaal, uitgedrukt als een maximumpercentage 

voor buitenlands aandeelhouderschap of de totale waarde van 

individuele of alle buitenlandse investeringen.  

2. Québec behoudt zich het recht voor om voor de in het vorige 

punt vermelde activiteiten maatregelen vast te stellen of te 

handhaven met betrekking tot de overdracht en toekenning 

van gronden die tot het staatsdomein behoren en van roerende 

en onroerende zaken, en met betrekking tot alle 

energiesoorten en -bronnen waaruit elektriciteit kan worden 

geproduceerd.  

3. Hydro-Québec is houder van exclusieve rechten op de 

productie, transmissie, distributie en uitvoer van elektriciteit. 

Québec behoudt zich het recht voor om de bevoegdheden en 

rechten van Hydro-Québec voor bovenvermelde activiteiten 

vast te stellen of te handhaven. 
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 4. Deze maatregelen omvatten onder meer de bestudering van 

sociaaleconomische factoren. 

 5. Voor alle duidelijkheid: dit voorbehoud doet geen afbreuk 

aan het recht van Québec uit hoofde van voorbehoud I-C-2 

van Canada om de deelneming van buitenlands kapitaal te 

beperken ingeval het aandelen of activa van een bestaande 

overheidsonderneming of een bestaande overheidsentiteit 

verkoopt of anderszins vervreemdt. 

Bestaande maatregelen Hydro-Québec Act, C.Q.L.R., c. H-5 

An Act respecting the exportation of electric power, C.Q.L.R.,  

c. E-23 

An Act respecting the Régie de l'énergie, C.Q.L.R., c. R-6.01 

An Act respecting municipal and private electric power systems, 

C.Q.L.R., c. S-41 

Act respecting the Ministère des Ressources naturelles et de la 

Faune, C.Q.L.R., c. M-25.2 

An Act respecting threatened or vulnerable species, C.Q.L.R.,  

c. E-12.01 

 Loi sur la Coopérative régionale d'électricité de Saint-Jean-

Baptiste de Rouville et abrogeant la Loi pour favoriser 

l'électrification rurale par l'entremise de coopératives d'électricité, 

L.Q. 1986, c. 21 

Watercourses Act, C.Q.L.R., c. R-13 
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Voorbehoud II-PT-57 

Sector: Energie 

Subsector:  Ruwe aardolie en aardgas 

Vervoer via pijpleidingen 

Diensten in verband met energiedistributie 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 120, 713, 887 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 1. Québec behoudt zich het recht voor om maatregelen vast te 

stellen of te handhaven die beperkingen inhouden van de 

markttoegang op het gebied van de exploitatie van systemen 

voor distributie van olie en gas en vervoer via pijpleidingen, 

met uitzondering van maatregelen om de deelneming van 

buitenlands kapitaal te beperken, uitgedrukt als een 

maximumpercentage voor buitenlands aandeelhouderschap of 

de totale waarde van individuele of alle buitenlandse 

investeringen.  

2. Québec behoudt zich tevens het recht voor om maatregelen 

vast te stellen of te handhaven die beperkingen inhouden van 

de markttoegang op het gebied van de ontwikkeling in 

verband met olie en gas. 

3. Voor alle duidelijkheid: dit voorbehoud doet geen afbreuk 

aan het recht van Québec uit hoofde van voorbehoud I-C-2 

van Canada om de deelneming van buitenlands kapitaal te 

beperken ingeval het aandelen of activa van een bestaande 

overheidsonderneming of een bestaande overheidsentiteit 

verkoopt of anderszins vervreemdt. 

Bestaande maatregelen An Act respecting the Régie de l'énergie, C.Q.L.R., c. R-6.01 

Mining Act, C.Q.L.R., c. M-13.1 
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Voorbehoud II-PT-58 

Sector: Cultuur, sport en recreatie 

Subsector:  Gokken en wedden 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 96492 

Type voorbehoud: Markttoegang  

Meestbegunstigingsbehandeling 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 1. Québec behoudt zich het recht voor om maatregelen vast te 

stellen of te handhaven die beperkingen inhouden van de 

markttoegang op het gebied van loterijen, loterijsystemen, 

speelautomaten, videoloterijterminals, kansspelen, 

wedrennen, gokhallen, bingo's, casino's, reclamewedstrijden, 

advies en implementatiediensten, met uitzondering van 

maatregelen om de deelneming van buitenlands kapitaal te 

beperken, uitgedrukt als een maximumpercentage voor 

buitenlands aandeelhouderschap of de totale waarde van 

individuele of alle buitenlandse investeringen.  

2. Een monopolie voor bovenvermelde activiteiten wordt of 

mag worden verleend aan de Société des loteries du Québec. 
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 3. Voor alle duidelijkheid: dit voorbehoud doet geen afbreuk 

aan het recht van Québec uit hoofde van voorbehoud I-C-2 

van Canada om de deelneming van buitenlands kapitaal te 

beperken ingeval het aandelen of activa van een bestaande 

overheidsonderneming of een bestaande overheidsentiteit 

verkoopt of anderszins vervreemdt. 

Bestaande maatregelen An Act respecting the Société des loteries du Québec, C.Q.L.R., 

c. S-13.1 

An Act respecting lotteries, publicity contests and amusement 

machines, C.Q.L.R., c. L-6 

An Act respecting racing, C.Q.L.R., c. C-72.1 
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Voorbehoud II-PT-59 

Sector: Producten van bosbouw en bosexploitatie 

Subsector:  Onbewerkt hout 

Houtwaren en kurkwaren, vlechtwerk en mandenmakerswerk 

Pulp, papier en papierwaren 

Drukwerk en aanverwante artikelen 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 031, 31, 32 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 1. Québec behoudt zich het recht voor om maatregelen vast te 

stellen of te handhaven die beperkingen inhouden van de 

markttoegang in de bosbouwsector, met name maatregelen 

met betrekking tot de bosontwikkeling, de kap van 

bosbestanden en de daarvan afgeleide producten (biomassa 

en andere dan houtproducten daaronder begrepen), met 

uitzondering van maatregelen om de deelneming van 

buitenlands kapitaal te beperken, uitgedrukt als een 

maximumpercentage voor buitenlands aandeelhouderschap of 

de totale waarde van individuele of alle buitenlandse 

investeringen.  

 2. Québec behoudt zich het recht voor om maatregelen vast te 

stellen of te handhaven die beperkingen inhouden van de 

markttoegang op het gebied van de afzet of verwerking van 

bosbestanden en de daarvan afgeleide producten of van de 

markttoegang op het gebied van de bevoorrading van 

houtbewerkingsbedrijven, met uitzondering van maatregelen 

om de deelneming van buitenlands kapitaal te beperken, 

uitgedrukt als een maximumpercentage voor buitenlands 

aandeelhouderschap of de totale waarde van individuele of 

alle buitenlandse investeringen.  

3. Deze maatregelen omvatten onder meer een toets van het 

openbaar belang en de bestudering van sociaaleconomische 

factoren. 
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 4. Voor alle duidelijkheid: dit voorbehoud doet geen afbreuk 

aan het recht van Québec uit hoofde van voorbehoud I-C-2 

van Canada om de deelneming van buitenlands kapitaal te 

beperken ingeval het aandelen of activa van een bestaande 

overheidsonderneming of een bestaande overheidsentiteit 

verkoopt of anderszins vervreemdt. 

Bestaande maatregelen An Act respecting the marketing of agricultural, food and fish 

products, C.Q.L.R., c. M-35.1 

Forest Act, C.Q.L.R., c. F-4.1 

Sustainable Forest Development Act, C.Q.L.R., c. A-18.1 

An Act respecting the Ministère des Ressources naturelles et de la 

Faune, C.Q.L.R., c. M-25.2 
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Voorbehouden van toepassing in Saskatchewan 

Voorbehoud II-PT-60 

Sector: Cultuur, sport en recreatie 

Subsector:  Gokken en wedden 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 96492 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Meestbegunstigingsbehandeling 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 1. Saskatchewan behoudt zich het recht voor om maatregelen 

vast te stellen of te handhaven ter beperking van het aantal 

onder deze overeenkomst vallende investeringen of 

dienstverleners, in de vorm van een numeriek quotum, 

monopolie, exclusieve dienstverleners of de eis van een 

onderzoek naar de economische behoefte. 

2. Saskatchewan behoudt zich het recht voor om maatregelen 

vast te stellen of te handhaven die een specifieke rechtsvorm 

van een entiteit of joint venture via welke een investeerder 

een economische activiteit in bovenvermelde subsectoren kan 

uitoefenen, vereisen dan wel in dit verband juist beperkingen 

opleggen. 

 3. Dit voorbehoud doet geen afbreuk aan het recht van 

Saskatchewan uit hoofde van voorbehoud I-C-2 van Canada 

om de deelneming van buitenlands kapitaal te beperken 

ingeval het aandelen of activa van een bestaande 

overheidsonderneming of een bestaande overheidsentiteit 

verkoopt of anderszins vervreemdt. 

Bestaande maatregelen  
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Voorbehoud II-PT-61 

Sector: Alcoholische dranken 

Subsector:  Handelsbemiddeling, groothandel, detailhandel (sterkedrank, wijn 

en bier, winkels voor sterkedrank, wijn en bier) 

Bereiding van alcoholische dranken 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 24 (andere dan 244), 62112, 62226, 63107, 643 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 1. Saskatchewan behoudt zich het recht voor om maatregelen 

vast te stellen of te handhaven ter beperking van het aantal 

onder deze overeenkomst vallende investeringen of 

dienstverleners, in de vorm van een numeriek quotum, 

monopolie, exclusieve dienstverleners of de eis van een 

onderzoek naar de economische behoefte. 

2. Saskatchewan behoudt zich het recht voor om maatregelen 

vast te stellen of te handhaven die een specifieke rechtsvorm 

van een entiteit of joint venture via welke een investeerder 

een economische activiteit in bovenvermelde subsectoren kan 

uitoefenen, vereisen dan wel in dit verband juist beperkingen 

opleggen. 

 3. Dit voorbehoud doet geen afbreuk aan het recht van 

Saskatchewan uit hoofde van voorbehoud I-C-2 van Canada 

om de deelneming van buitenlands kapitaal te beperken 

ingeval het aandelen of activa van een bestaande 

overheidsonderneming of een bestaande overheidsentiteit 

verkoopt of anderszins vervreemdt. 

Bestaande maatregelen  
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Voorbehoud II-PT-62 

Sector: Energie 

 

Subsector:  

Elektriciteit, stadsgas, stoom en warm water 

Steenkoolgas, watergas, generatorgas en dergelijke gassen, andere 

dan aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen 

 Diensten in verband met energiedistributie 

Elektrische energie 

Generatorgas 

Vervoer via pijpleidingen 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 17, 713, 887 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 1. Saskatchewan behoudt zich het recht voor om maatregelen 

vast te stellen of te handhaven ter beperking van het aantal 

onder deze overeenkomst vallende investeringen of 

dienstverleners, in de vorm van een numeriek quotum, 

monopolie, exclusieve dienstverleners of de eis van een 

onderzoek naar de economische behoefte. 

 2. Saskatchewan behoudt zich het recht voor om maatregelen 

vast te stellen of te handhaven die een specifieke rechtsvorm 

van een entiteit of joint venture via welke een investeerder 

een economische activiteit in bovenvermelde subsectoren kan 

uitoefenen, vereisen dan wel in dit verband juist beperkingen 

opleggen. 
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 3. Dit voorbehoud doet geen afbreuk aan het recht van 

Saskatchewan uit hoofde van voorbehoud I-C-2 van Canada 

om de deelneming van buitenlands kapitaal te beperken 

ingeval het aandelen of activa van een bestaande 

overheidsonderneming of een bestaande overheidsentiteit 

verkoopt of anderszins vervreemdt. 

Bestaande maatregelen  
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Voorbehouden van toepassing in Yukon 

Voorbehoud II-PT-63 

Sector: Alcoholische dranken 

Subsector:  Handelsbemiddeling, groothandel, detailhandel (sterkedrank, wijn 

en bier, winkels voor sterkedrank, wijn en bier) 

Bereiding en vervoer van alcoholische dranken 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 24 (andere dan 244), 62112, 62226, 63107, 7123 (andere 

dan 71231, 71232, 71233, 71234), 8841 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 1. Yukon behoudt zich het recht voor om maatregelen vast te 

stellen of te handhaven die beperkingen inhouden van de 

markttoegang op het gebied van de reclame voor, de opslag, 

de bereiding, de distributie, het vervoer, de verkoop van en de 

handel in alcoholische dranken, met uitzondering van 

maatregelen om de deelneming van buitenlands kapitaal te 

beperken, uitgedrukt als een maximumpercentage voor 

buitenlands aandeelhouderschap of de totale waarde van 

individuele of alle buitenlandse investeringen.  

2. De Yukon Liquor Corporation is de enige commerciële 

importeur van alcoholische dranken in Yukon. Fabrikanten 

van alcoholische dranken op het grondgebied mogen een 

detailhandelsverkooppunt in de productiefaciliteit exploiteren 

als vertegenwoordiger van de Yukon Liquor Corporation.  
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 3. Dit voorbehoud doet geen afbreuk aan het recht van Yukon 

uit hoofde van voorbehoud I-C-2 van Canada om de 

deelneming van buitenlands kapitaal te beperken ingeval het 

aandelen of activa van een bestaande overheidsonderneming 

of een bestaande overheidsentiteit verkoopt of anderszins 

vervreemdt. 

Bestaande maatregelen  
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Voorbehoud II-PT-64 

Sector: Cultuur, sport en recreatie 

Subsector:  Gokken en wedden 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 96492 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Meestbegunstigingsbehandeling 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 1. Yukon behoudt zich het recht voor om maatregelen vast te 

stellen of te handhaven die beperkingen inhouden van de 

markttoegang op het gebied van het bezit en de exploitatie 

van gok- en kansspelfaciliteiten, met uitzondering van 

maatregelen om de deelneming van buitenlands kapitaal te 

beperken, uitgedrukt als een maximumpercentage voor 

buitenlands aandeelhouderschap of de totale waarde van 

individuele of alle buitenlandse investeringen.  

2. Yukon behoudt zich het recht voor om de markttoegang op 

het gebied van loterijen, speelautomaten, 

videoloterijterminals, kansspelen, wedrennen, gokhallen, 

bingocasino's en promotionele prijsvragen te beperken, en om 

dergelijke activiteiten te verrichten, onder meer via een 

monopolie.  

3. Dit voorbehoud doet geen afbreuk aan het recht van Yukon 

uit hoofde van voorbehoud I-C-2 van Canada om de 

deelneming van buitenlands kapitaal te beperken ingeval het 

aandelen of activa van een bestaande overheidsonderneming 

of een bestaande overheidsentiteit verkoopt of anderszins 

vervreemdt. 

Bestaande maatregelen  
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Voorbehoud II-PT-65 

Sector: Energie 

Subsector:  Ruwe aardolie en aardgas 

Vervoer via pijpleidingen 

Diensten in verband met energiedistributie 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 120, 713, 887 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 1. Yukon behoudt zich het recht voor om maatregelen vast te 

stellen of te handhaven die beperkingen inhouden van de 

markttoegang op het gebied van de exploratie, de productie, 

de winning van olie en gas en verdere ontwikkeling in dit 

verband, met uitzondering van maatregelen om de 

deelneming van buitenlands kapitaal te beperken, uitgedrukt 

als een maximumpercentage voor buitenlands 

aandeelhouderschap of de totale waarde van individuele of 

alle buitenlandse investeringen. 

2. Yukon behoudt zich het recht voor om maatregelen vast te 

stellen of te handhaven waarmee het exclusieve recht wordt 

verleend voor de exploitatie van een systeem voor distributie 

of vervoer van aardgas of olie, diensten voor distributie en 

vervoer van olie en aardgas via pijpleidingen en over zee 

daaronder begrepen. 

3. Dit voorbehoud doet geen afbreuk aan het recht van Yukon 

uit hoofde van voorbehoud I-C-2 van Canada om de 

deelneming van buitenlands kapitaal te beperken ingeval het 

aandelen of activa van een bestaande overheidsonderneming 

of een bestaande overheidsentiteit verkoopt of anderszins 

vervreemdt. 

Bestaande maatregelen  
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Voorbehoud II-PT-66 

Sector: Energie 

Subsector:  Productie, transmissie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en 

warm water 

Elektriciteit en aanverwante diensten 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 17, 887 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 1. Yukon behoudt zich het recht voor om maatregelen vast te 

stellen of te handhaven die beperkingen inhouden van de 

markttoegang op het gebied van waterkracht, de productie, 

het vervoer, de distributie, de voorziening en de uitvoer van 

elektriciteit, het commerciële en industriële gebruik van 

water, en diensten in verband met energiedistributie, met 

uitzondering van maatregelen om de deelneming van 

buitenlands kapitaal te beperken, uitgedrukt als een 

maximumpercentage voor buitenlands aandeelhouderschap of 

de totale waarde van individuele of alle buitenlandse 

investeringen. 

2. Yukon mag elke installatie of alle waterkracht in eigendom of 

onder zeggenschap van Yukon voor operationele doeleinden 

ter beschikking stellen van de Yukon Development 

Corporation (of een dochteronderneming of opvolger). 

3. Dit voorbehoud doet geen afbreuk aan het recht van Yukon 

uit hoofde van voorbehoud I-C-2 van Canada om de 

deelneming van buitenlands kapitaal te beperken ingeval het 

aandelen of activa van een bestaande overheidsonderneming 

of een bestaande overheidsentiteit verkoopt of anderszins 

vervreemdt. 

Bestaande maatregelen  
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Voorbehoud II-PT-67 

Sector: Bosbouw 

Subsector:  Producten van bosbouw en bosexploitatie 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 03, 531 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 1. Yukon behoudt zich het recht voor om maatregelen vast te 

stellen of te handhaven die beperkingen inhouden van de 

markttoegang op het gebied van activiteiten die verband 

houden met producten van bosbouw en bosexploitatie, met 

uitzondering van maatregelen om de deelneming van 

buitenlands kapitaal te beperken, uitgedrukt als een 

maximumpercentage voor buitenlands aandeelhouderschap of 

de totale waarde van individuele of alle buitenlandse 

investeringen. 

2. Dit voorbehoud doet geen afbreuk aan het recht van Yukon 

uit hoofde van voorbehoud I-C-2 van Canada om de 

deelneming van buitenlands kapitaal te beperken ingeval het 

aandelen of activa van een bestaande overheidsonderneming 

of een bestaande overheidsentiteit verkoopt of anderszins 

vervreemdt. 

Bestaande maatregelen  
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Voorbehoud II-PT-68 

Sector: Bosbouw en landbouw 

Subsector:  Diensten in verband met landbouw 

Diensten in verband met veehouderij 

 Landbouwgrond, bos en andere beboste grond 

Pacht van en vergunningen voor kroonland 

Producten van bosbouw en bosexploitatie 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 03, 531, 8811 (andere dan verhuur van landbouwmaterieel 

met bedieningspersoneel), 8812 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 1. Yukon behoudt zich het recht voor om maatregelen vast te 

stellen of te handhaven die beperkingen inhouden van de 

markttoegang op het gebied van landbouwgrond, 

bosbestanden en beweidingsovereenkomsten, met 

uitzondering van maatregelen om de deelneming van 

buitenlands kapitaal te beperken, uitgedrukt als een 

maximumpercentage voor buitenlands aandeelhouderschap of 

de totale waarde van individuele of alle buitenlandse 

investeringen. 

2. Dit voorbehoud doet geen afbreuk aan het recht van Yukon 

uit hoofde van voorbehoud I-C-2 van Canada om de 

deelneming van buitenlands kapitaal te beperken ingeval het 

aandelen of activa van een bestaande overheidsonderneming 

of een bestaande overheidsentiteit verkoopt of anderszins 

vervreemdt. 

Bestaande maatregelen  
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Voorbehoud II-PT-69 

Sector: Visserij 

Subsector:  Vis en andere visserijproducten 

Diensten in verband met visserij 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 04, 882 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 1. Yukon behoudt zich het recht voor om maatregelen vast te 

stellen of te handhaven die beperkingen inhouden van de 

markttoegang op het gebied van visserij, met uitzondering 

van maatregelen om de deelneming van buitenlands kapitaal 

te beperken, uitgedrukt als een maximumpercentage voor 

buitenlands aandeelhouderschap of de totale waarde van 

individuele of alle buitenlandse investeringen. 

2. Dit voorbehoud doet geen afbreuk aan het recht van Yukon 

uit hoofde van voorbehoud I-C-2 van Canada om de 

deelneming van buitenlands kapitaal te beperken ingeval het 

aandelen of activa van een bestaande overheidsonderneming 

of een bestaande overheidsentiteit verkoopt of anderszins 

vervreemdt. 

Bestaande maatregelen  
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Voorbehoud II-PT-70 

Sector: Zakelijke dienstverlening 

Subsector:  Onderzoek en experimentele ontwikkeling op het gebied van de 

natuur- en de ingenieurswetenschappen 

Onderzoek en experimentele ontwikkeling op het gebied van de 

maatschappij- en geesteswetenschappen 

Interdisciplinair onderzoek en interdisciplinaire experimentele 

ontwikkeling 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 851, 852 (uitsluitend taalwetenschap en talen), 853 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 1. Yukon behoudt zich het recht voor om maatregelen vast te 

stellen of te handhaven die beperkingen inhouden van de 

markttoegang op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, 

met uitzondering van maatregelen om de deelneming van 

buitenlands kapitaal te beperken, uitgedrukt als een 

maximumpercentage voor buitenlands aandeelhouderschap of 

de totale waarde van individuele of alle buitenlandse 

investeringen. 

2. Dit voorbehoud doet geen afbreuk aan het recht van Yukon 

uit hoofde van voorbehoud I-C-2 van Canada om de 

deelneming van buitenlands kapitaal te beperken ingeval het 

aandelen of activa van een bestaande overheidsonderneming 

of een bestaande overheidsentiteit verkoopt of anderszins 

vervreemdt. 

Bestaande maatregelen  
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Voorbehoud II-PT-71 

Sector: Zakelijke dienstverlening 

Subsector:  Recycling, op honorarium- of contractbasis 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 88493 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

 1. Yukon behoudt zich het recht voor om maatregelen vast te 

stellen of te handhaven die beperkingen inhouden van de 

markttoegang op het gebied van recycling, met uitzondering 

van maatregelen om de deelneming van buitenlands kapitaal 

te beperken, uitgedrukt als een maximumpercentage voor 

buitenlands aandeelhouderschap of de totale waarde van 

individuele of alle buitenlandse investeringen.  

2. Dit voorbehoud doet geen afbreuk aan het recht van Yukon 

uit hoofde van voorbehoud I-C-2 van Canada om de 

deelneming van buitenlands kapitaal te beperken ingeval het 

aandelen of activa van een bestaande overheidsonderneming 

of een bestaande overheidsentiteit verkoopt of anderszins 

vervreemdt. 

Bestaande maatregelen  

 


