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Phụ lục D-2 

Phụ lục giữa Nhật Bản và Ca-na-đa về Thương mại xe ô tô 

Điều 1. 

1. Theo mục đích của Phụ lục này, 

Bên Phụ lục nghĩa là Nhật Bản hoặc Ca-na-đa, trong từng trường hợp cụ thể. 

Xe ô tô là bất kỳ hàng hóa nào được phân loại ở nhóm 87.03 

Xe ô tô có xuất xứ là bất kỳ xe ô tô nào được coi là có xuất xứ theo Chương 

3 (Quy tắc xuất xứ và Thủ tục chứng nhận xuất xứ) 

2. Không Bên nào ngoại trừ Bên Phụ lục sẽ nhờ đến giải quyết tranh chấp 

theo Chương 28 (Giải quyết tranh chấp) đối với bất kỳ vấn đề nào phát sinh trong 

Phụ lục này hoặc giải quyết tranh chấp theo Điều 4 đối với bất kỳ vấn đề nào phát 

sinh trong Hiệp định. Không Bên Phụ lục nào sẽ nhờ đến việc giải quyết tranh 

chấp theo Chương 28 (Giải quyết tranh chấp) đối với việc loại bỏ hoặc suy giảm 

tinh thần của Điều 28.3.1(c) đối với bất kỳ vấn đề nào phát sinh theo Điều 3 hoặc 4 

của Phụ lục này. 

Điều 2 

Một Bên Phụ lục phải dành cho Bên Phụ lục còn lại đối xử không thấp hơn 

đối xử dành cho một Bên không phải Bên Phụ lục về quy chuẩn kỹ thuật, tiêu 

chuẩn hoặc quy trình đánh giá sự phù hợp với xe ô tô mà đã được thông qua hoặc 

áp dụng theo Hiệp định song phương quy định theo Hiệp định này. 

Điều 3 

Bên Phụ lục sẽ áp dụng, các biện pháp phòng vệ chuyển tiếp đối với xe ô tô 

có xuất xứ từ Bên Phụ lục khác được phân loại theo nhóm 87.03 chỉ trong giai 

đoạn chuyển tiếp, theo quy định của Chương 6 (Phòng vệ thương mại), với một số 

quy trình thủ tục sửa đổi như sau: 

(a) Thay vào định nghĩa về thời gian chuyển tiếp theo quy định tại Điều 6.1 

(Định nghĩa), các định nghĩa sau sẽ được áp dụng: 



Giai đoạn chuyển tiếp là giai đoạn bắt đầu kể từ ngày Hiệp định này có hiệu 

lực giữa/đối với Nhật Bản và Ca-na-đa và kết thúc là 12 năm sau khi kết thúc giai 

đoạn xóa bỏ hoàn toàn thuế quan đối với hàng hóa. 

(b) Thay vào Điều 6.4.2 (Tiêu chuẩn của Biện pháp phòng vệ chuyển tiếp), 

các quy định sau sẽ được áp dụng: Không Bên Phụ lục nào sẽ áp dụng biện pháp 

phòng vệ tạm thời cho giai đoạn trên 3 năm, ngoại trừ việc gia hạn giai đoạn thêm 

tối đa 2 năm nêu các cơ quan có thẩm quyền của Bên Phụ lục nhập khẩu cho rằng, 

theo sự phù hợp với thủ tục quy định tại Điều 6.5 (Thủ tục điều tra và Yêu cầu về 

minh bạch), rằng biện pháp tiếp tục là cần thiết để ngăn chặn hoặc phòng vệ tổn 

thương trầm trọng và để thúc đẩy điều chỉnh. 

(c) Đoạn 4 và 6 của Điều 6.4 (Tiêu chuẩn cho Biện pháp phòng vệ chuyển 

tiếp) sẽ không áp dụng. 

(d) Thay thế đoạn 1 và 2 của Điều 6.7 (Bồi thường), quy định sau sẽ áp dụng: 

(i) Một Bên Phụ lục sẽ áp dụng biện pháp phòng vệ chuyển tiếp phải 

tham vấn với Bên Phụ lục còn lại để thống nhất về bồi thương tự do thương 

mại phù hợp theo hình thức nhượng bộ có tác động thương mại cơ bản tương 

đương hoặc tương đương với giá trị của thuế bổ sung kỳ vọng từ kết quả của 

biện pháp phòng vệ chuyển tiếp. Bên Phụ lục đó phải cung cấp cơ hội để tham 

vấn không chậm hơn 30 ngày sau khi áp dụng biện pháp phòng vệ chuyển 

tiếp. 

(ii) Nếu tham vấn theo điểm (d)(i) không đạt được thỏa thuận về bồi 

thường tự do thương mại trong vòng 30 ngày sau khi tham vấn bắt đầu, Bên 

Phụ lục có hàng hóa thuộc diện biện pháp phòng vệ chuyển tiếp có thể ngừng 

áp dụng các nhượng bộ cơ bản tương đương đối với Bên Phụ lục đang áp 

dụng biện pháp phòng vệ chuyển tiếp. 

(iii) Quyền ngừng áp dụng theo điểm (d)(ii) sẽ không được thực hiện 

trong vòng 24 tháng đầu tiên trong thời gian biện pháp phòng vệ chuyển tiếp 

có hiệu lực, với điều kiện biện pháp phòng vệ chuyển tiếp phù hợp với quy 

định của Hiệp định. 

Điều 4 



1. Theo mục đích của Điều này, định nghĩa được nêu tại Điều 28.1 (Định 

nghĩa) sẽ áp dụng, với những sửa đổi thích đáng.
1
 

2. Đối với bất kỳ vấn đề nào được mô tả tại Điều 28.3 
2
 (Phạm vi) mà liên 

quan đến xe ô tô, Bên Phụ lục có thể bắt đầu thủ tục giải quyết tranh chấp được 

nêu tại Điều này thay cho thủ tục được quy định tại Điều 28.4 đến Điều 28.20. 

3. (a) Một Bên Phụ lục có thể đề nghị Bên Phụ lục còn lại tham vấn bằng văn 

bản đối với bất kỳ vấn đề nào được mô tả tại khoản 2. Bên Phụ lục sẽ đề nghị tham 

vấn, thực hiện bằng văn bản nêu lý do, bao gồm xác định về biện pháp thực tế hoặc 

được đề xuất hoặc bất kỳ vấn đề và thể hiện cơ sở pháp lý của đề nghị. Bên Phụ lục 

đề nghị sẽ lưu chuyển đề nghị cho tất cả các Bên thông qua các Đầu mối liên lạc 

được chỉ định theo Điều 27.5 (Đầu mối liên lạc). 

(b) Bên Phụ lục nhận được đề nghị tham vấn phải, trừ khi các Bên Phụ lục 

đồng ý khác, trả lời đề nghị bằng văn bản trong thời gian 7 ngày kể từ ngày nhận 

được. Bên Phụ lục đó sẽ lưu chuyển trả lời cho tất cả các Bên và tiến hành tham 

vấn với thiện chí. 

(c) Trừ khi các Bên Phụ lục đồng ý khác, họ sẽ tiến hành tham vấn tròn thời 

gian không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị tham vấn. 

(d) Trừ khi các Bên Phụ lục đồng ý khác, khoản 5 đến khoản 8 Điều 28.5 

(Tham vấn) sẽ áp dụng, với những điều chỉnh thích hợp
3
, để tham vấn theo khoản 

này. 

4. (a) Bên Phụ lục mà đã đề nghị tham vấn theo khoản 3(a) có thể đề nghị, 

bằng thông báo bằng văn bản gửi cho Bên Phụ lục còn lại, thiết lập Ban hội thẩm 

nêu các Bên Phụ lục không giải quyết được vấn đề này trong vòng 30 ngày sau 

ngày nhận được đề nghị để tham vấn theo khoản 3(a). 

                                                           
1
 Theo mục đích của khoản này, dẫn chiếu đến “Điều 28.5.1”, “Điều 28.7” và “Điều 28.7.1” sẽ được coi như đọc 

“đoạn 3”, “đoạn 4” và “đoạn 4a” theo thứ tự này. 
2
 Để chắc chắn hơn, không Bên Phụ lục sẽ nhờ đến giải quyết tranh chấp theo Điều này đối với bất kỳ vấn đề nào 

mà không phải nhờ đến giải quyết tranh chấp theo Chương 28 (Giải quyết tranh chấp). 
3
 Theo mục đích của khoản này, dẫn chiếu đến “khoản 1” trong Điều 28.5.5 sẽ được coi như là đọc “điểm (a)”, và 

dẫn chiếu đến “Điều này” trong Điều 28.5.6 và 5.7 sẽ được coi như là đọc “khoản này” 



(b) Trong cùng thời gian đó, Bên Phụ lục đề nghị sẽ lưu chuyển đề nghị cho 

tất cả các Bên thông qua đầu mối liên lạc được chỉ định theo Điều 27.5 (Đầu mối 

liên lạc). 

(c) Khoản 3, 4 và 7 Điều 28 (Thiếp lập Ban hội thẩm) sẽ áp dụng, với những 

điều chỉnh thích hợp, việc thiết lập Ban hội thẩm. Trừ khi các Bên Phụ lục đồng ý 

khác, Ban hội thẩm này phải được thiết lập phù hợp theo Điều này và, theo khung 

thời gian nêu tại khoản 6, Quy tắc về thủ tục. 

5. (a) Trừ khi các Bên Phụ lục đồng ý khác không muộn hơn 15 ngày sau 

ngày nhận được đề nghị thiết lập Ban hội thẩm, điều khoản tham chiếu phải được: 

(i) kiểm tra, theo quy định có liên quan của Hiệp định này, các vấn đề 

nêu tại đề nghị thiết lập Ban hội thẩm theo khoản 4(a); và 

(ii) có lý do và nhận định, và bất kỳ khuyến nghị đi kèm với lý do, theo 

quy định tại Điều 28.17.4 (Báo cáo ban đầu) được áp dụng theo khoản 8. 

(b) Nếu, theo, đối với việc thành lập Ban hội thẩm, Bên Phụ lục đề nghị đã 

yêu cầu các biện phải loại bỏ hoặc suy giảm lợi ích theo tinh thần của Điều 

28.3.1(c) (Phạm vi), điều khoản tham chiếu phải thể hiện rõ. 

6. (a) Ban hội thẩm phải bao gồm 3 thành viên. 

(b) Trừ khi họ đồng ý khác, các Bên Phụ lục phải áp dụng các thủ tục sau để 

lựa chọn Ban hội thẩm: 

(i) Trong vòng 15 ngày sau ngày nhận được đề nghị thiết lập Ban hội 

thẩm theo khoản 4(a), Bên Phụ lục đề nghị và Bên Phụ lục phản hồi sẽ chỉ 

định người tham gia Ban hội thẩm và thông báo cho nhau những chỉ định này. 

(ii) Nếu Bên Phụ lục đề nghị không chỉ định được người tham vấn trong 

thời hạn được nêu tại điểm (b)(i), việc tiến hành giải quyết tranh chấp sẽ bỏ 

qua vào cuối thời hạn này. 

(iii) Nếu Bên Phụ lục phản hồi không chỉ định được người tham vấn 

trong thời hạn được nêu tại điểm (b)(i), Bên Phụ lục đề nghị sẽ chọn những 

người tham vấn chưa được chỉ định: 



(A) Từ danh sách của Bên Phụ lục phản hồi thiết lập theo Điều 

28.11.9; 

(B) Nêu Bên Phụ lục phản hồi không thiết lập được danh sách theo 

Điều 28.11.9, chủ tịch Ban hội thẩm sẽ được thực hiện luân phiên theo 

Điều 28.11; hoặc 

(C) Nếu cơ chế chủ tịch luân phiên không được thiết lập theo Điều 

28.11, bằng việc lựa chọn ngẫu nhiên từ 3 người mà không có quốc tịch 

của Bên Phụ lục đề nghị, được chỉ định bởi Bên Phụ lục đề nghị. 

Không muộn hơn 20 ngày sau khi nhận được đề nghị thiết lập Ban 

hội thẩm theo khoản 4(a). 

(iv) Để lựa chọn chủ tịch của Ban hội thẩm: 

(A) Các Bên Phụ lục sẽ nỗ lực để nhất trí đối với việc chỉ định chủ 

tịch của Ban hội thẩm. 

(B) Nếu Bên Phụ lục không chỉ định được chủ tịch theo điểm 

(b)(iv)(A) trong 15 ngày kể từ khi nhận được đề nghị thiết lập Ban hội 

thẩm theo khoản 4(a), các Bên Phụ lục phải chọn ngẫu nhiên 3 người 

tham vấn từ cơ chế luân phiên theo Điều 28.11 trong vòng 20 ngày kể từ 

khi nhận được đề nghị thiết lập Ban hội thẩm. Người tham vấn thứ 3 sẽ 

giữ vị trí chủ tịch. 

(C) Nếu luân phiên không được thiết lập theo Điều 28.11, và điểm 

(b)(iv)(A) và (B) không thể áp dụng, mỗi Bên Phụ lục sẽ chỉ đụng tối đa 

3 người. Chủ tịch sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên từ những người đó đã 

được đề xuất trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị thiết lập 

Ban hội thẩm theo điểm 4(a). 

(D) Chủ tịch phải không có quốc tịch của Bên Phụ lục nào; và bấn 

kỹ quốc tịch nào của Bên Phụ lục được chỉ định theo Điều 28.21 sẽ được 

loại trừ trong quá trình lựa chọn theo điểm (b)(iv) 

(v) Nếu những người tham vấn được chỉ định theo điểm (b)(iii) hoặc 

(iv)(B) không thể tiếp tục tham gia Ban hội thẩm, các Bên Phụ lục phải họp 

trong vòng 5 ngày kể từ khi có thông tin những người tham vấn này không thể 



chọn người tham vấn khác từ những thành viên còn lại của danh sách (trong 

trường hợp điểm (b)(iii), hoặc luân phiên (trong trường hợp điểm (b)(iv)(B)). 

(vi) Nếu người tham vấn được chỉ định theo khoản này từ bỏ hoặc không 

thể tiếp tục tham gia Ban hội thẩm, hoặc trong thời gian bắt đầu tiến hành 

hoặc trong thời gian Ban hội thẩm họp lại theo khoản 13 hoặc Điều 28.20 (Rà 

soát tuân thủ) theo khoản 12, 17 hoặc 18, người tham vấn thay thế sẽ được chỉ 

định trong vòng 12 ngày theo thủ tục lựa chọn được quy định tại điểm (b) về 

việc chỉ định người tham vấn gốc. Việc thay thế sẽ có hiệu lực, trách nhiệm 

bằng người tham vấn gốc. Công việc của Ban hội thẩm sẽ bị dừng việc chỉ 

định người tham vấn thay thế, và tất cả thời gian có lien quan quy định trong 

Điều này và Quy tắc thủ tục sẽ được gia hạn bằng thời gian mà công việc đã 

bị dừng lại. 

(vii) Khoản 4, 5 và 10 của Điều 28.9 sẽ áp dụng, với những thay đổi 

thích hợp
4
, đối với thủ tục lựa chọn. 

7.  Tất cả người tham vấn phải đáp ứng quy định tại Điều 28.10.1. Một cá 

nhân có thể không giữ vị trí người tham vấn để tranh luận việc anh ta hoặc chị ta 

đã tham gia theo Điều 28.6 (Văn phòng hàng hóa, hòa giải) như được áp dụng theo 

khoản 8. 

8. Trừ khi các Bên Phụ lục đồng ý khác, Điều 28.4 (Lựa chọn diễn đàn), 28.6 

(Văn phòng hàng hóa, hòa giải), 28.12 (Chức năng của Ban hội thẩm), 28.15 (Vai 

trò của chuyên gia), 28.16 (Ngừng hoặc dừng việc tiến hành), 28.17 (Báo cáo ban 

đầu) và 28.18 (Báo cáo cuối cùng) sẽ áp dụng, với những thay đổi thích đáng
5
, cho 

việc tiến hành Ban hội thẩm theo Điều này, ngoại trừ:  

(a) Theo Điều 28.17.3, Ban hội thẩm sẽ thuyết trình báo cáo ban đầu cho 

các Bên Phụ lục khác trong vòng 100 ngày sau khi người tham vấn cuối cùng 

được chỉ định. 

(b) Theo Điều 28.17.4 (Báo cáo ban đầu), Ban hội thẩm phải đưa ra nhận 

định về việc không phù hợp hoặc triệt tiêu hoặc suy giảm, nếu có, có ảnh 

                                                           
4
 Theo mục đích của khoản này, dẫn chiếu đến “khoản 2(d)(i)-(iii) và (v)” tại Điều 28.9.4 đến 9.6 sẽ được coi như là 

đọc “điểm (b)(iv)(A) và (C)”, và dẫn chiếu đến “điều này” tại Điều 28.9.9 sẽ được coi như là đọc “khoản này” 
5
 Theo mục đích của khoản này, dẫn chiếu đến “Điều 28.7 (Thiết lập Ban hội thẩm)” theo Điều 28.6.4 sẽ được coi 

như là đọc “khoản 4”, dẫn chiếu đến “Chương này” theo Điều 28.11.2 và 15.1 sẽ được coi như là đọc “Điều này” 



hưởng đến nguyên vật liệu bán, chào bán, mua, vận chuyển, phân phối hoặc 

sử dụng các xe ô tô có xuất xứ từ Bên Phụ lục đề nghị. 

(c) Theo Điều 28.17.7 (Báo cáo ban đầu), mỗi Bên Phụ lục có thể cung 

cấp nhận xét bằng văn bản cho Ban hội thẩm về báo cáo ban đầu trong vòng 

10 ngày kể từ ngày thuyết trình báo cáo này hoặc trong thời gian khác mà các 

Bên Phụ lục đồng ý; và 

(d) Theo Điều 28.18.1, Ban hội thẩm sẽ thuyết trình báo cáo cuối cùng 

cho các Bên Phụ lục, bao gồm từng ý kiến về vấn đề chưa được nhất trí, trong 

vòng 20 ngày kể từ khi thuyết trình báo cáo ban đầu. Sau khi thực hiện các 

bước để bảo mật thông tin và không muộn hơn 15 ngày sau khi có báo cáo 

cuối cùng, các Bên Phụ lục phải công bố công khai bản chào cuối. 

9. Trừ khi các Bên Phụ lục đồng ý khác, khoản 1 và 2 Điều 28.19 sẽ áp dụng, 

với những thay đổi thích hợp, 
6
để thực thi báo cáo cuối cùng. 

10. (a) Trừ khi các Bên Phụ lục đồng ý khác, trong báo cáo cuối cùng, Ban 

hội thẩm nhận định rằng: 

(i) (A) có biện pháp không nhất quán với nghĩa vụ của một Bên Phụ lục 

theo Hiệp định; 

(B) Một Bên Phụ lục không thực hiện nghĩa vụ theo Hiệp định; 

(C) Biện pháp của một Bên Phụ lục gây ra việc triệt tiêu hoặc không 

phù hợp với tinh thần của Điều 28.3.1(c); và 

(ii) Không phù hợp hoặc triệt tiêu hoặc suy giảm mà Ban hội thẩm đã 

nhận định rằng tồn tại ảnh hưởng đến nguyên vật liệu bán, chào bán, mua, vận 

chuyển, phân phối hoặc sử dụng các xe ô tô có xuất xứ từ Bên Phụ lục đề nghị 

Bên Phụ lục đề nghị có thể ngừng áp dụng đối với Bên Phụ lục phản hồi 

đối với lợi ích theo khoản này, khoản 11 và khoản 13 đến 16. 

(b) Trừ khi các Bên Phụ lục đồng ý khác, Bên Phụ lục phản hồi sẽ có khoảng 

thời gian hợp lý để loại bỏ việc không phù hợp hoặc triệt tiêu hoặc suy giảm nếu 

nó không thực tế để thực hiện ngay. 
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 Theo mục đích của khoản này, dẫn chiếu đến “Chương này” tại Điều 28.18.1 sẽ được coi như là đọc “Điều này” 



(c) Trừ khi các Bên Phụ lục đồng ý khác, khoảng thời gian hợp lý sẽ là: 

(i) 6 tháng kể từ ngày thuyết trình báo cáo cuối cùng của Ban hội thẩm 

cho Bên Phụ lục theo Điều 28.18.1 (Báo cáo cuối cùng) áp dụng theo khoản 

8; 

(ii) Nếu việc loại bỏ sự không phù hợp hoặc triệt tiêu hoặc suy giảm đòi 

hỏi thay đổi luật hoặc quy định được ban hành bởi Nội các Nhật Bản hoặc 

Quốc hội của Ca-na-đa, hoặc cơ quan lập pháp của địa phương, 12 tháng kể từ 

ngày thuyết trình báo cáo cuối cùng cho Ban hội thẩm. 

11. (a) Bên Phụ lục phản hồi phải, nếu được yêu cầu bởi Bên Phụ lục đề nghị, 

tiến hành đàm phán với Bên Phụ lục đề nghị trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận 

được yêu cầu, với mục tiêu đạt được bồi thường thỏa đáng chung, nếu: 

(i) Bên Phụ lục phản hồi đã thông báo cho Bên Phụ lục đề nghị rằng họ 

không có ý định triệt tiêu việc không phù hợp hoặc triệt tiêu hoặc suy giảm; 

hoặc 

(ii) Sau khi đã hết khoảng thời gian hợp lý nêu tại khoản 10(c), các Bên 

Phụ lục vẫn không thống nhất được rằng Bên Phụ lục phản hồi đã xóa bỏ việc 

không phù hợp hoặc triệt tiêu hoặc suy giảm. 

(b) Bên Phụ lục đề nghị có thể dừng lợi ích theo điểm (c) nếu các Bên Phụ lục 

đã: 

(i) không đạt được thỏa thuận về việc bồi thường trong vòng 30 ngày kể 

từ giai đoạn tìm các bồi thường được bắt đầu theo điểm (a); hoặc 

(ii) nhất trí về bồi thường nhưng Bên Phụ lục đề nghị coi Bên Phụ lục 

phản hồi không theo những điều khoản đã nhất trí. 

(c) Bên Phụ lục đề nghị có thể, tại bất kỳ thời điểm nào sau khi điều kiện nêu 

tại điểm (b) đã đạt được có liên quan đến Bên Phụ lục đề nghị, cung cấp thông báo 

bằng văn bản cho Bên Phụ lục phản hồi rằng họ không có ý định ngừng lợi ích 

theo khoản 14 hoặc 15. Thông báo sẽ chỉ ra mức độ lợi ích mà Bên Phụ lục đề nghị 

đề xuất ngừng. Bên Phụ lục đề nghị có thể ngừng áp dụng đối với Bên Phụ lục 

phản hồi lợi ích theo khoản 14 hoặc 15 sau ngày nhận được thông báo. 



(d) Bồi thường và việc ngừng lợi ích phải là biện pháp tạm thời. Không có 

biện pháp nào được ưu tiên để áp dụng hoàn toàn thông qua việc xóa bỏ hoàn toàn 

các không phù hợp hoặc triệt tiêu hoặc suy giảm. Bồi thường và ngừng lợi ích sẽ 

chỉ áp dụng đến thời hạn mà Bên Phụ lục phản hồi đã xóa bỏ hoàn toàn không phù 

hợp hoặc triệt tiêu hoặc suy giảm, hoặc đã đạt được giải pháp có thể chấp nhận 

chung. 

12. Trừ khi các Bên Phụ lục thỏa thuận khác, nếu trong báo cáo cuối cùng của 

Ban hội thẩm xác định rằng sự không phù hợp hoặc triệt tiêu hoặc suy giảm mà 

Ban hội thẩm đã xác định có tồn tại theo khoản 10 (a) (i) đã không ảnh hưởng đến 

nguyên vật liệu bán hàng, chào mua bán, vận chuyển, phân phối hoặc sử dụng các 

xe ô tô có xuất xứ từ các Bên Phụ lục đề nghị, thủ tục quy định tại khoản 3 đến 7 

Điều 28.19 (Áp dụng Báo cáo cuối cùng), Điều 28.20 (Không - Thực thi - Bồi 

thường và Ngừng lợi ích) và Điều 28.21 (Rà soát tuân thủ) sẽ được áp dụng, với 

những sửa đổi thích hợp. 

13. (a) Nếu Bên Phụ lục đề nghị xem xét rằng: 

(i) Mức độ lợi ích đề nghị để ngừng theo khoản 15 đã vượt một cách rõ 

rang; hoặc 

(ii) Đã loại bỏ hoàn toàn việc không phù hợp hoặc triệt tiêu hoặc suy 

giảm mà Ban hội thẩm đã xác định rằng tồn tại. 

Họ có thể, trong vòng 30 ngày sau khi nhận được thông báo bằng văn 

bản của các Bên Phụ lục đề nghị cung cấp thông báo theo khoản 11 (c), yêu 

cầu Ban hội thẩm được triệu tập lại để xem xét vấn đề này. Bên Phụ lục phản 

hồi sẽ cung cấp theo yêu cầu bằng văn bản cho Bên Phụ lục đề nghị. Ban hội 

thẩm phải triệu tập lại ngay sau khi sinh được yêu cầu và phải đưa ra nhận 

định của mình đối với các Bên Phụ lục trong vòng 90 ngày sau khi gửi yêu 

cầu. 

(b) Nếu Ban hội thẩm sẽ xác định mức độ lợi ích được Bên Phụ lục đề nghị 

ngừng theo khoản 15 rõ ràng là vượt quá, họ sẽ xác định mức độ lợi ích mà các 

Bên Phụ lục đề nghị có thể ngừng. Ban hội thẩm phải xác định: 

(i) Mức độ ảnh hưởng lợi ích tương đương, như nêu tại Điều 28.20.5; và 



(ii) Nếu mức thuế cơ sở tối huệ quốc hiện hành của Bên Phụ lục đề nghị 

đối với xe ô tô được phân loại thuộc nhóm 87.03 là 0, mức độ lợi ích tương 

đương với tác dụng của áp dụng bởi các Bên Phụ lục mức thuế cơ sở tối huệ 

quốc hiện hành được áp dụng đối với xe ô tô được phân loại thuộc nhóm 

87.03. 

14. Trừ khi Ban Hội thẩm đã xác định rằng Bên Phụ lục phản hồi đã loại bỏ 

sự không phù hợp hoặc triệt tiêu hoặc suy giảm, 30 ngày sau khi sau của ngày mà: 

(a) Bên Phụ lục đề nghị cung cấp thông báo theo khoản 11(c); hoặc 

(b) Nếu Bên Phụ lục phản hồi đề nghị Ban hội thẩm được triệu tập để xem xét 

vấn đề theo khoản 13(a)(ii), Ban hội thẩm sẽ ban hành nhận định theo khoản 13. 

Bên Phụ lục đề nghị có thể nâng mức thuế đối với xe ô tô có xuất xứ từ Bên 

phụ lục đề nghị phân loại theo nhóm 87.03 đến mức độ không vượt quá mức thuế 

tối huệ quốc hiện hành đối với xe ô tô, cho thời gian tối đa 100 ngày sau giai đoạn 

30 ngày. 

15. Trừ khi Ban hội thẩm đã xác định rằng các Bên Phụ lục phản hồi đã loại 

bỏ sự không phù hợp hoặc triệt tiêu hoặc suy giảm: 

(a) Nếu Ban hội thẩm sẽ xác định mức lợi ích theo khoản 13 (b), 30 ngày sau 

khi ngày mà các Bên Phụ lục đề nghị cung cấp các thông báo theo khoản 11 (c) 

hoặc Ban hội thẩm ban hành quyết định của mình theo khoản 13,  đề nghị Bên Phụ 

lục có thể, 

(i) Tăng mức thuế đối với xe ô tô có xuất xứ từ các Bên Phụ lục phản hồi 

được phân loại thuộc nhóm 87.03 đến mức được Ban hội thẩm xác định theo 

đoạn 13 (b) (i); hoặc là 

(ii) Nếu mức thuế tối huệ quốc hiện hành của Bên Phụ lục đề nghị đối 

với xe ô tô theo nhóm 87.03 là 0, ngừng áp dụng đối với Bên Phụ lục phản 

hồi lợi ích đối với hàng hóa có xuất xứ từ Bên Phụ lục phản hồi. 

(A) Tối đa đến mức mà Ban hội thẩm xác định theo khoản 13 (b)(i); 

và 



(B) Tối đa đến mức mà Ban hội thẩm xác định theo khoản 13(b)(ii) 

trong thời gian 100 ngày sau giai đoạn 30 ngày, 

Và 

(b) Nếu Bên Phụ lục phản hồi không yêu cầu Ban hội thẩm triệu tập lại để 

xem xét vấn đề theo khoản 13 (a) (i) hoặc Ban hội thẩm không xác định được mức 

độ theo đoạn 13 (b), sau thời gian 30 ngày, Bên Phụ lục đề nghị có thể ngừng áp 

dụng cho Bên Phụ lục đề nghị lợi ích đến mức các Bên Phụ lục đề nghị đề xuất tạm 

dừng theo đoạn 11 (c), 

Với điều kiện rằng mức tăng của thuế quan đối với hàng hóa theo khoản này 

không vượt quá mức thuế tối huệ quốc hiện hành đối với những hàng hóa đó. 

16. Khi Bên Phụ lục đề nghị áp dụng mức thuế đã tăng theo khoản 14, họ 

không được ngừng áp dụng đối với Bên đề nghị lợi ích theo khoản này. 

17. Trừ khi các Bên Phụ lục thỏa thuận khác, Điều 28.21 (Rà soát tuân thủ) sẽ 

áp dụng, với những điều chỉnh thích hợp,
7
 để tuân thủ việc rà soát. 

18. Nếu báo cáo cuối cùng được thuyết trình sau giai đoạn 10 năm kể từ ngày 

Hiệp định có hiệu lực, thủ tục theo khoản 3 đến 7, 19 Điều 28.19 (Áp dụng báo cáo 

cuối cùng), Điều 28.20 (Không-Thực thi-Bồi Thường và Ngừng lợi ích) và 28.21 

(Rà soát tuân thủ) sẽ áp dụng, với những thay đổi thích hợp, thay thế cho thủ tục 

quy định tại khoản 10 đến 17. 

Điều 5
8
 

1. Các Bên Phụ lục thành lập một ủy ban song phương đặc biệt đối với xe ô tô 

(sau đây gọi là "Uỷ ban"), bao gồm các đại diện của các cơ quan có liên quan của 

mỗi Bên Phụ lục. Ủy ban có trách nhiệm: 

(a) Giám sát việc thực hiện các nghĩa vụ của Hiệp định này đối với xe ô tô 

với; 
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 Theo mục đích của khoản này, dẫn chiếu đến “Điều 19 (Không-Thực thi-Bồi Thường và Ngừng lợi ích)” tại Điều 

28.20 sẽ được coi như là đọc “khoản 11 và 13 đến 16” 
8
 Không Bên Phụ lục nào sẽ nhờ đến giải quyết tranh chấp theo Chương 28 (Giải quyết tranh chấp) hoặc Điều 4 đối 

với bất kỳ vấn đề nào phát sinh theo Điều này. 



(b) Tham vấn ý kiến để giải quyết các vấn đề ảnh hưởng đến thương mại và 

đầu tư giữa các Bên Phụ lục mà một Bên Phụ lục đã nêu đối với việc phát triển và 

thực thi các biện pháp liên quan đến xe ô tô phụ tùng 

(c) tạo điều kiện tăng cường hợp tác đối với các vấn đề đang nổi lên, bao gồm 

cả việc sản xuất, nhập khẩu, bán hàng và hoạt động của xe ô tô sử dụng nhiên liệu 

thay thế, và hợp tác giữa các Bên Phụ lục về các vấn đề liên quan đến các thị 

trường khác; 

(d) theo dõi diễn biến thị trường song phương, khu vực và toàn cầu và xu 

hướng thương mại, đầu tư, sản xuất, bán hàng và phân phối đối với xe ô tô và phụ 

tùng; 

(e) tạo cơ hội cho đầu vào từ những người quan tâm của các Bên Phụ lục về 

các vấn đề có liên quan đến công việc của Ủy ban, các Bên Phụ lục có thể thoả 

thuận; và 

(f) giải quyết các vấn đề khác, nếu các Bên Phụ lục đồng ý. 

2. Uỷ ban sẽ họp vào thời điểm đã thoả thuận. Họp sẽ diễn ra tại các địa điểm 

và thông qua các phương thức theo như các Bên Phụ lục quyết định. 

 


