LAMPIRAN II
CATATAN PENJELASAN

1.
Jadwal dari suatu Pihak pada Lampiran ini menetapkan, sesuai dengan Pasal
9.7 (Tindakan yang Tidak Sesuai) dan Pasal 14.14 (Tindakan yang Tidak Sesuai),
sektor, sub-sektor atau kegiatan tertentu yang dapat dipertahankan oleh Pihak
tersebut, atau tindakan baru atau lebih ketat yang diadopsi, yang tidak tunduk pada
kewajiban yang diberlakukan oleh:
(a)

Pasal 9.3 (Perlakuan Nasional) atau Pasal 14.4 (Perlakuan Nasional);

(b)
Pasal 9.4 (Perlakuan yang Sama) atau Pasal 14.5 (Perlakuan yang
Sama);

2.

(c)

Pasal 9.5 (Akses Pasar);

(d)

Pasal 9.6 (Keberadaan Lokal);

(e)

Pasal 14.6 (Larangan Persyaratan Pelaksanaan);

(f)

Pasal 14.10 (Manajemen Senior dan Dewan Direksi);

Setiap entri Jadwal menetapkan elemen-elemen berikut:
(a)

Sektor merujuk pada sektor di mana entri dibuat;

(b)
Sub-Sektor, jika direferensikan, merujuk pada sub-sektor khusus
untuk mana entri dibuat;
(c)
Klasifikasi Industri, jika direferensikan, merujuk pada kegiatan yang
dicakup oleh Tindakan yang Tidak Sesuai, yang diatur dalam kode CPC
sementara (provisional CPC codes) yang dipakai dalam Provisional Central
Product Classification (Makalah Statistik Seri M No. 77, Departemen Urusan
Ekonomi dan Sosial Internasional (Department of International Economic and
Social Affairs), Kantor Statistik (Statistical Office) Perserikatan BangsaBangsa, New York, 1991)
(d)
Kewajiban Terkait menetapkan kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam ayat 1, sesuai dengan Pasal 14.14 (Tindakan yang Tidak Sesuai) dan
Pasal 9.7 (Tindakan yang Tidak Sesuai), tidak berlaku untuk sektor, sub-
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sektor atau tindakan-tindakan yang tercantum dalam entri;
(e)
Deskripsi menetapkan ruang lingkup atau sifat dari sektor, sub-sektor
atau kegiatan yang dicakup oleh entri di mana perlindungan berlaku, dan
(f)
Tindakan yang Berlaku, jika ditentukan, mengidentifikasi, untuk
tujuan transparansi, suatu daftar yang bukan merupakan daftar lengkap dari
tindakan-tindakan yang berlaku untuk sektor, sub-sektor atau kegiatankegiatan yang dicakup oleh entri tersebut.
3.
Sesuai dengan Pasal 9.7 (Tindakan yang Tidak Sesuai) dan Pasal 14.14
(Tindakan yang Tidak Sesuai), pasal-pasal Persetujuan ini yang ditetapkan dalam
elemen Kewajiban Terkait suatu entri tidak berlaku untuk tindakan sektor, subsektor dan kegiatan-kegiatan yang diidentifikasi dalam elemen deskripsi entri
tersebut.
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