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CHƯƠNG 7 

C C RÀO CẢN PHI THU  QUAN ĐỐI VỚI THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU 

TƯ TRONG SẢN XUẤT N NG LƯỢNG T I TẠO 

  

ĐIỀU 7.1 

Mục tiêu 

Cùng với những nỗ lực toàn cầu trong việc giảm khí thải nhà kính, các Bên 

chia sẻ các mục tiêu thúc đẩy, phát triển và tăng cƣờng sản xuất năng lƣợng từ 

các nguồn tái tạo và bền vững, đặc biệt thông qua hỗ trợ thƣơng mại và đầu tƣ. 

Để đạt đƣợc hiệu quả này, các Bên sẽ hợp tác hƣớng tới cắt giảm hoặc xóa bỏ 

các rào cản phi thuế quan và thúc đẩy hợp tác trong đó, nếu có thể, tính đến 

các tiêu chuẩn của khu vực và quốc tế. 

 

ĐIỀU 7.2 

Định nghĩa 

Vì mục đích của Chƣơng này: 

(a) “yêu cầu tỷ lệ nội địa hóa” có nghĩa là: 

(i) đối với hàng hóa, một yêu cầu đối với một doanh nghiệp phải mua 

hoặc sử dụng hàng hoá xuất xứ trong nƣớc hoặc từ một nguồn nội địa, 

đƣợc quy định theo số sản phẩm đặc thù, theo khối lƣợng hoặc giá trị 

sản phẩm, hoặc theo tỷ lệ khối lƣợng hoặc giá trị của phần nội địa 

hóa;  

(ii) đối với dịch vụ, một yêu cầu mà hạn chế sự lựa chọn các nhà cung 

cấp dịch vụ hoặc các dịch vụ đƣợc cung cấpmà gây tổn hại cho dịch 

vụ hoặc nhà cung cấp dịch vụ từ Bên kia; 

(b) “các biện pháp yêu cầu thiết lập quan hệ đối tác với các công ty địa 

phƣơng” nghĩa là bất kỳ các yêu cầu để cùng với công ty địa phƣơng thành 

lập hoặc vận hành một pháp nhân, đối tác theo pháp luật trong nƣớc, một 

liên doanh, hoặc tham gia vào quan hệ hợp đồng nhƣ hợp đồng hợp tác 

kinh doanh với công ty địa phƣơng;   

(c) “bù đắp” nghĩa là bất kỳ quy định nào yêu cầu sử dụng nội địa hóa, các 

nhà cung cấp địa phƣơng, chuyển giao công nghệ, đầu tƣ, hàng đổi hàng 
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hoặc hành động tƣơng tự để khuyến khích phát triển nội địa hóa; 

(d) “các nguồn năng lƣợng tái tạo và bền vững” bao gồm các nguồn dƣới 

dạng gió, mặt trời, địa nhiệt, thủy nhiệt, năng lƣợng đại dƣơng, thủy điện 

có công suất từ 50 mê-ga-oát trở xuống, sinh khối, khí bãi rác, khí nhà 

máy xử lý nƣớc thải hoặc khí đốt sinh học; không bao gồm sản phẩm tạo 

ra năng lƣợng; và 

(e) “nhà cung cấp dịch vụ” nghĩa là bất kỳ thể nhân hoặc pháp nhân cung cấp 

dịch vụ của một Bên. 

 

ĐIỀU 7.3 

Phạm vi 

1. Chƣơng này áp dụng đối với các biện pháp ảnh hƣởng đến thƣơng mại và 

đầu tƣ giữa các Bên liên quan đến việc sản xuất năng lƣợng từ các nguồn 

tái tạo và bền vững. 

2. Chƣơng này không áp dụng cho các dự án nghiên cứu và phát triển, và cả 

các dự án thí điểm đƣợc thực hiện trên quy mô phi thƣơng mại. 

3. Chƣơng này không áp dụng đối với các dự án tài trợ và quản lý bởi một 

thỏa thuận với một tổ chức quốc tế hoặc chính phủ nƣớc ngoài, trong 

trƣờng hợp này thì sẽ áp dụng các quy định của các nhà tài trợ đó.  

4. Theo khoản 5, Chƣơng này không ảnh hƣởng đến việc áp dụng các quy 

định liên quan khác của Hiệp định này, bao gồm các trƣờng hợp ngoại lệ, 

bảo lƣu hoặc hạn chế các quy định đó, đối với các biện pháp nêu tại 

khoản 1, với những sửa đổi hợp lý. Để chắc chắn hơn, trong trƣờng hợp 

có sự không thống nhất giữa Chƣơng này và các điều khoản khác của 

Hiệp định, các điều khoản khác đó sẽ đƣợc áp dụng. 

5. Tiểu đoạn (a) và (b) của Điều 7.4 (Nguyên tắc) áp dụng sau năm (5) năm 

kể từ khi Hiệp định này có hiệu lực. 

 

ĐIỀU 7.4 

Nguyên tắc 

Một Bên sẽ: 

(a) hạn chế việc thông qua các biện pháp về yêu cầu nội địa hóa hoặc bất kỳ 

biện pháp nào ảnh hƣởng tới các sản phẩm, nhà cung cấp dịch vụ, nhà 

đầu tƣ hoặc doanh nghiệp của Bên kia; 

(b) hạn chế việc thông qua các biện pháp yêu cầu hợp tác với doanh nghiệp 

trong nƣớc, trừ khi mô hình hợp tác đó là cần thiết vì các lý do kỹ thuật 

và Bên đó có thể chứng minh các lý do đó khi có yêu cầu của Bên kia; 

(c) đảm bảo bất kỳ biện pháp nào liên quan tới ủy quyền, cấp giấy chứng 
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nhận,  cấp phép đƣợc áp dụng một cách khách quan, minh bạch, không 

tranh chấp và không phân biệt đối xử giữa các chủ thể của các Bên, đặc 

biệt đối với các thiết bị, nhà máy và các mạng lƣới hạ tầng truyền dẫn. 

(d) đảm bảo các khoản phí và lệ phí hành chính áp dụng hoặc liên quan tới:  

(i) việc nhập khẩu và sử dụng sản phẩm có nguồn gốc từ Bên kia, 

bởi các nhà cung cấp của Bên kia đƣợc quy định theo Điều 2.18 

(Phí, lệ phí khác và thủ tục hành chính liên quan đến xuất khẩu và 

nhập khẩu) và 4.10 (Phí và lệ phí); và 

(ii) việc cung cấp dịch vụ của nhà cung cấp của Bên kia đƣợc quy 

định theo các Điều 8.18 (Phạm vi và định nghĩa), 8.19 (Điều kiện 

cấp phép và trình độ chuyên môn) và 8.20 (Thủ tục cấp phép và trình 

độ chuyên môn); và 

(e) đảm bảo các điều khoản, điều kiện và thủ tục để kết nối và hòa vào lƣới 

điện đƣợc minh bạch và không phân biệt đối xử đối với nhà cung cấp của 

Bên kia.   

 

ĐIỀU 7.5 

Tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật và đánh giá hợp chuẩn 

1. Điều khoản này áp dụng cho các sản phẩm thuộc nhóm thuế quan liệt kê 

trong Phụ lục 7 (Danh mục các nhóm thuế quan). Các Bên có thể thỏa 

thuận đƣa các sản phẩm khác vào danh mục này thông qua thƣ trao đổi.  

2. Nếu có các tiêu chuẩn quốc tế đƣợc quy định bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa 

quốc tế (ISO) hoặc Ủy ban Kỹ thuật điện quốc tế, các Bên sẽ sử dụng các 

tiêu chuẩn quốc tế đó, hoặc các phần liên quan làm cơ sở cho bất kỳ tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hoặc quy trình đánh giá hợp chuẩn, trừ khi các 

tiêu chuẩn quốc tế hoặc phần nội dung đó không hiệu quả hoặc không 

phù hợp trong việc thực hiện các mục tiêu hợp pháp đặt ra. Trong trƣờng 

hợp đó, một Bên sẽ, theo yêu cầu của Bên kia, xác định phần nội dung 

của tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật hoặc quy trình đánh giá hợp chuẩn 

tƣơng ứng mà có sự chênh lệnh nhiều so với tiêu chuẩn quốc tế liên quan 

và đƣa ra lý do cho sự khác biệt này. 

3. Tùy theo điều kiện thích hợp, các Bên sẽ xác định quy chuẩn kỹ thuật dựa 

trên các yêu cầu về vận hành của sản phẩm, bao gồm sự an toàn và hiệu 

quả môi trƣờng, chứ không dựa vào thiết kế hoặc đặc tính mô tả của sản 

phẩm. 

4. Một Bên khi chấp nhận một tuyên bố về sự phù hợp của nhà cung cấp 

nhƣ một biện pháp đảm bảo tích cực sẽ cố gắng không yêu cầu cung cấp 

thêm kết quả kiểm tra. 

5. Nếu một Bên yêu cầu báo cáo kiểm tra, kể cả chỉ riêng báo cáo đó để làm 

cơ sở, hoặc kết hợp với các biện pháp bảo đảm hợp chuẩn khác, hoặc để 
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đảm bảo rằng một sản phẩm tuân thủ các tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ 

thuật tƣơng ứng, Bên đó sẽ cố gắng để chấp nhận các báo cáo kiểm tra 

theo hình thức của Hệ thống ủy ban kỹ thuật điện quốc tế về Cơ chế đánh 

giá hợp chuẩn đối với Báo cáo kiểm tra các thiết bị và linh kiện điện kỹ 

thuật (Cơ chế IECEE CB) mà không đòi hỏi bất kỳ sự thử nghiệm khác 

nào. 

6. Nếu một Bên yêu cầu có giấy chứng nhận của một bên thứ 3 về sản 

phẩm, Bên đó sẽ nỗ lực để chấp nhận Giấy chứng nhận kiểm tra CB theo 

cơ chế IECEE CB nhƣ một biện pháp đảm bảo sự phù hợp mà không đòi 

hỏi bất kỳ đánh giá sự phù hợp hoặc thủ tục hành chính hoặc chấp thuận 

nào khác. 

7. Điều khoản này không ảnh hƣởng đến việc các Bên áp dụng các yêu cầu 

không liên quan đến các sản phẩm đang đƣợc xem xét, chẳng hạn liên 

quan tới luật phân vùng hoặc luật xây dựng.  

 

ĐIỀU 7.6 

Ngoại lệ 

1. Chƣơng này chịu quy định theo các Điều 2.22 (Ngoại lệ chung), 8.53 

(Ngoại lệ chung) và 9.3 (Ngoại lệ an ninh và ngoại lệ chung). 

2. Không điều khoản nào trong Chƣơng này đƣợc hiểu là ngăn cản một Bên 

thông qua hoặc áp dụng các biện pháp cần thiết cho sự vận hành an toàn 

của các mạng lƣới năng lƣợng liên quan hoặc sự cung cấp năng lƣợng an 

toàn, với yêu cầu rằng các biện pháp này không đƣợc áp dụng nếu có thể 

tạo nên tranh chấp hoặc phân biệt đối xử không thể lý giải giữa các sản 

phẩm, các nhà cung cấp dịch vụ hoặc các nhà đầu tƣ của các Bên trong 

hoàn cảnh tƣơng tự, hoặc nhƣ là một hạn chế trá hình đối với thƣơng mại 

và đầu tƣ giữa các Bên. 

 

ĐIỀU 7.7 

Thực thi và hợp tác 

1. Các Bên sẽ hợp tác và trao đổi thông tin về bất kỳ vấn đề liên quan đến 

việc thực hiện Chƣơng này thông qua các ủy ban chuyên ngành liên quan 

đƣợc thành lập theo Điều 17.2 (Ủy ban chuyên ngành). Ủy ban Thƣơng 

mại có thể quyết định áp dụng các biện pháp thực thi phù hợp để đạt đƣợc 

hiệu quả.  

2. Các Bên sẽ trao đổi thông tin, kinh nghiệm về quản lý và thực hành tốt 

trong các lĩnh vực nhƣ: 

(a) việc thiết lập và thực hiện các biện pháp thúc đẩy sử dụng năng lƣợng 

từ các nguồn tái tạo một cách không phân biệt đối xử; 



(b) các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn và đánh giá sự phù hợp, ví dụ nhƣ 

các nội dung liên quan tới các yêu cầu về mạng lƣới điện. 

Các Bên sẽ thúc đẩy hợp tác liên quan đến các quy chuẩn kỹ thuật trong nƣớc 

và khu vực, các khái niệm pháp lý, tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình đánh giá 

hợp chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, tại các diễn đàn khu vực liên quan. 
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