PHỤ LỤC IV
BIỂU CỦA PÊ-RU
(Bản dịch không chính thức của Cục quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương)
*Bản dịch này chuyển từ bản dịch Phụ lục của TPP, do CPTPP giữ nguyên nội dung Phụ lục này của TPP (theo TTWTO-VCCI)
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PHỤ LỤC IV
BIỂU CỦA PÊ-RU
Nghĩa vụ liên quan:

Điều 17.6.1(a) (Hỗ trợ Phi thương mại) đối với sản xuất và bán
hàng hóa cạnh tranh với hàng hóa tương tự được sản xuất và
bán với khoản đầu tư theo Hiệp định trên lãnh thổ Pê-ru.

Thực thể:

Công ty Petróleos del Perú (PETROPERU S.A.) hoặc doanh
nghiệp kế thừa.

Phạm vi hoạt động không Đối với Điều 17.6.1(a) (Hỗ trợ phi thương mại), PETROPERU S.A.
hoặc doanh nghiệp kế thừa có thể, trong quá trình chuyển dịch cơ
phù hợp:
cấu có sự tham gia góp cổ phần hoặc quản lý của tư nhân tại doanh
nghiệp hoặc cả hai, nhận được hỗ trợ phi thương mại có thể gây ra
tác động trong hoạt động khai thác, tinh chế, sản xuất và bán các
loại nhiện liệu và sản phẩm dầu của mình.
Biện pháp:

Nghị định số 43 (Ley de la Empresa Petróleos del Perú,
PETROPERU), “El Peruano” Công báo ngày 05 tháng 3 năm
1981.
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Nghĩa vụ liên quan:

Điều 17.4.1(a) (Đối xử Không phân biệt và Tính toán Thương
mại) liên quan đến việc mua hàng hóa hoặc dịch vụ.

Thực thể:

Tất cả các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước hiện tại và
tương lai ở cấp trung ương.

Phạm vi hoạt động không Các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước hiện tại và tương lai có
thể đối xử ưu đãi hơn đối với các nhóm dân tộc thiểu số có điều
phù hợp:
kiện kinh tế - xã hội khó khăn trong mua hàng hóa và dịch vụ.
Với mục đích bảo lưu nghia vụ này, “các nhóm dân tộc” nghĩa là
các cộng đồng dân tộc thiểu số, người bản địa và nông dân.
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