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CHƯƠNG 6 

CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ KIỂM DỊCH ĐỘNG 

THỰC VẬT 

 

ĐIỀU 6.1 

Phạm vi 

1. Chƣơng này áp dụng cho việc xây dựng, thông qua và áp dụng tất cả các 

biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (sau đây gọi là 

“SPS”) của một Bên mà có thể trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hƣởng đến 

thƣơng mại giữa các Bên. 

2. Chƣơng này không làm ảnh hƣởng tới quyền của các Bên theo Chƣơng 5 

(Hàng rào kỹ thuật liên quan đến thƣơng mại) đối với các biện pháp 

không thuộc phạm vi điều chỉnh của Chƣơng này. 

 

ĐIỀU 6.2 

Mục tiêu 

Mục tiêu của Chƣơng này là: 

(a) tăng cƣờng thực thi hiệu quả các nguyên tắc và quy tắc đƣợc nêu trong 

Hiệp định SPS và các tiêu chuẩn, hƣớng dẫn và khuyến nghị quốc tế 

đƣợc xây dựng bởi các tổ chức quốc tế có liên quan; 

(b) bảo vệ cuộc sống hoặc sức khỏe con ngƣời, động vật hoặc thực vật trong 

lãnh thổ của mỗi Bên trong khi tạo thuận lợi cho thƣơng mại giữa các 

Bên, và bảo đảm rằng các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch 

động, thực vật đƣợc thực hiện bởi mỗi Bên không gây ra những trở ngại 

không cần thiết đối với thƣơng mại; 

(c) tăng cƣờng thông tin, hợp tác và giải quyết các vấn đề an toàn thực phẩm 

và kiểm dịch động, thực vật có tác động đến thƣơng mại giữa các Bên và 

các vấn đề về lợi ích chung của các Bên; và 

(d) tăng cƣờng tính minh bạch và sự hiểu biết về việc áp dụng các biện pháp 

an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật của mỗi Bên. 

 

ĐIỀU 6.3 

Định nghĩa 

1. Vì mục tiêu của Chƣơng này: 

(a) các định nghĩa đƣợc nêu tại Phụ lục A, Hiệp định SPS sẽ đƣợc áp 

dụng; 

(b) “các cơ quan có thẩm quyền” nghĩa là các tổ chức của mỗi Bên chịu 

trách nhiệm xây dựng, thực hiện và quản lý các biện pháp SPS trong 

lãnh thổ của mình; và 
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(c)  “Ủy ban SPS” có nghĩa là Ủy ban về các Biện pháp an toàn thực 

phẩm và kiểm dịch động, thực vật nêu tại Điều 6.11 (Ủy ban an toàn 

thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật) đƣợc thành lập theo Điều 

17.2 (Các Ủy ban chuyên trách). 

2. Các Bên có thể thống nhất các định nghĩa khác để áp dụng Chƣơng này, 

có tính đến các chú giải và định nghĩa của các tổ chức quốc tế có liên 

quan nhƣ Ủy ban Tiêu chuẩn Thực phẩm Quốc tế (sau đây gọi là 

“CODEX”), Tổ chức Thú y Thế giới (sau đây gọi là “OIE”) và Công ƣớc 

Bảo vệ Thực vật Quốc tế (sau đây gọi là “IPPC”). 

 

ĐIỀU 6.4 

Quy định chung 

1. Các Bên khẳng định các quyền và nghĩa vụ hiện tại của mình đối với Bên 

kia theo Hiệp định SPS. 

2. Mỗi Bên cam kết áp dụng Hiệp định SPS trong quá trình xây dựng, áp 

dụng hoặc công nhận bất kỳ biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch 

động, thực vật nào nhằm tạo thuận lợi cho thƣơng mại giữa các Bên trong 

khi bảo vệ cuộc sống hoặc sức khỏe con ngƣời, động vật hoặc thực vật 

trong lãnh thổ của Bên đó. 

 

ĐIỀU 6.5 

Cơ quan chức năng và đầu mối liên hệ 

1. Để bảo đảm mối quan hệ hợp tác chặt chẽ và hiệu quả giữa các Bên nhằm 

đạt đƣợc mục tiêu của Chƣơng này, các cơ quan chức năng nhƣ sau: 

(a) trong trƣờng hợp của Việt Nam, trách nhiệm quản lý các vấn đề an 

toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật đƣợc phân công giữa 

các cơ quan của chính phủ nhƣ sau:  

(i) Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hoặc cơ quan dƣới 

quyền, chịu trách nhiệm về sức khỏe động, thực vật; Bộ chịu 

trách nhiệm giám sát và kiểm soát các biện pháp nhằm ngăn 

ngừa sự xuất hiện của các dịch bệnh có ảnh hƣởng tiêu cực đến 

sức khỏe con ngƣời và động vật, và cũng chịu trách nhiệm tiến 

hành và quản lý một chƣơng trình toàn diện để kiểm soát và 

ngăn ngừa việc xâm nhập của sâu bệnh có ảnh hƣởng tiêu cực 

đến sức khỏe của thực vật và nền kinh tế; và đối với các sản 

phẩm động vật và thực vật xuất khẩu, Bộ cũng chịu trách nhiệm 

kiểm tra, kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận đảm bảo đáp ứng 

các yêu cầu và tiêu chuẩn của Liên minh; và  

(ii) Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Công 

Thƣơng, hoặc cơ quan dƣới quyền, theo chức năng nhiệm vụ 
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của mình, chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm cho ngƣời sử 

dụng; đối với việc nhập khẩu thực phẩm, các cơ quan này chịu 

trách nhiệm giám sát và kiểm soát, bao gồm việc xây dựng các 

quy chuẩn kỹ thuật và thủ tục phê duyệt cấp quốc gia, tiến hành 

quy trình đánh giá rủi ro của sản phẩm, kiểm tra các cơ sở để 

đảm bảo việc tuân thủ các yêu cầu và tiêu chuẩn đã đƣợc thống 

nhất của Việt nam; đối với việc xuất khẩu thực phẩm, các Bộ 

cũng chịu trách nhiệm kiểm tra và cấp chứng nhận y tế;   

(b) trong trƣờng hợp của Liên minh Châu Âu, trách nhiệm này đƣợc 

giao cho cơ quan có thẩm quyền của các quốc gia thành viên và Ủy 

ban Châu Âu nhƣ sau: 

(i) về việc xuất khẩu sang Việt Nam, các quốc gia thành viên sẽ chịu 

trách nhiệm kiểm soát các điều kiện và yêu cầu sản xuất, bao 

gồm việc thanh tra theo luật và cấp chứng nhận y tế và phúc lợi 

động vật để đảm bảo việc tuân thủ các yêu cầu và tiêu chuẩn 

của Việt Nam;  

(ii) về việc nhập khẩu từ Việt Nam, các quốc gia thành viên sẽ chịu 

trách nhiệm kiểm soát việc nhập khẩu tuân thủ các điều kiện 

nhập khẩu của Liên minh Châu Âu; 

(iii) Ủy ban Châu Âu sẽ chịu trách nhiệm chung về điều phối, thanh 

tra và kiểm soát hệ thống thanh tra và các hành động pháp lý 

cần thiết để đảm bảo việc áp dụng thống nhất các tiêu chuẩn và 

yêu cầu của thị trƣờng nội địa Liên minh Châu Âu. 

2. Kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực, các cơ quan chức năng của mỗi Bên sẽ 

cung cấp cho nhau đầu mối liên hệ để trao đổi thông tin về tất cả các vấn 

đề phát sinh trong Chƣơng này. Các chức năng của đầu mối liên hệ sẽ bao 

gồm: 

(a) tăng cƣờng liên lạc giữa các cơ quan và Bộ của các Bên chịu trách 

nhiệm về vấn đề an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật; và 

(b) tạo thuận lợi cho việc trao đổi thông tin nhằm tăng cƣờng hiểu biết 

lẫn nhau về các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, 

thực vật và thủ tục pháp lý của mỗi Bên có liên quan đến các biện 

pháp này cũng nhƣ tác động lên thƣơng mại hàng hóa giữa các Bên. 

3. Các Bên sẽ bảo đảm thông tin cung cấp tại các khoản 1 và 2 là thông tin 

đƣợc cập nhật tại thời điểm trao đổi. 

 

ĐIỀU 6.6 

Thủ tục và yêu cầu nhập khẩu 

1. Yêu cầu chung về nhập khẩu của một Bên sẽ áp dụng đối với toàn bộ 

lãnh thổ của Bên xuất khẩu, không ảnh hƣởng đến khả năng của Bên 
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nhập khẩu trong việc ra quyết định và áp dụng các biện pháp theo các tiêu 

chuẩn đƣợc nêu tại Điều 6.9 (Các biện pháp liên quan đến sức khỏe động 

vật và thực vật). 

2. Mỗi Bên sẽ chỉ áp dụng các biện pháp đƣợc chứng minh khoa học, phù 

hợp với rủi ro có liên quan và ít hạn chế nhất có sẵn, và gây trở ngại tối 

thiểu cho thƣơng mại. 

3. Bên nhập khẩu sẽ đảm bảo các yêu cầu và thủ tục nhập khẩu đƣợc áp 

dụng một cách công bằng và không phân biệt đối xử. 

4. Các thủ tục nhập khẩu phải nhằm mục tiêu giảm thiểu tác động tiêu cực 

tới thƣơng mại và đẩy nhanh quy trình thông quan trong khi vẫn đảm bảo 

các yêu cầu và thủ tục của Bên nhập khẩu. 

5. Bên nhập khẩu phải đảm bảo tính minh bạch hoàn toàn đối với các quy 

trình và thủ tục nhập khẩu của mình. 

6. Bên xuất khẩu phải đảm bảo tuân thủ các yêu cầu nhập khẩu của Bên 

nhập khẩu. 

7. Mỗi Bên sẽ thiết lập và cập nhật danh sách các loại sâu bệnh đƣợc kiểm 

soát, sử dụng các tên gọi khoa học và cung cấp các danh sách này cho 

Bên kia. 

8. Các yêu cầu kiểm dịch động, thực vật nhập khẩu sẽ bị giới hạn ở các biện 

pháp đảm bảo tôn trọng mức độ bảo vệ phù hợp của Bên nhập khẩu, và 

chỉ đối với sâu bệnh đƣợc kiểm soát mà Bên nhập khẩu quan ngại.  

Không ảnh hƣởng đến các quy định tại Điều 6 của IPPC, một Bên sẽ 

không áp dụng hoặc duy trì các biện pháp kiểm dịch đối với các sâu bệnh 

không bị kiểm soát. 

 

9. Việc phân tích rủi ro sâu bệnh sẽ đƣợc thực hiện không chậm trễ sau khi 

có yêu cầu ban đầu của nƣớc xuất khẩu. Trong trƣờng hợp khó khăn, các 

Bên sẽ thống nhất trong Ủy ban SPS về lịch trình để tiến hành thủ tục 

đánh giá rủi ro.  

10. Bên nhập khẩu sẽ có quyền thực hiện kiểm tra nhập khẩu trên cơ sở rủi ro 

về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật liên quan đến nhập 

khẩu. Việc kiểm tra này sẽ đƣợc thực hiện không chậm trễ và giảm thiểu 

tác động gián đoạn về thƣơng mại. Khi sản phẩm không tuân theo các yêu 

cầu của Bên nhập khẩu, bất cứ hành động nào của Bên nhập khẩu sẽ phải 

tuân theo tiêu chuẩn quốc tế và cân đối với rủi ro từ sản phẩm đó.  

11. Bên nhập khẩu sẽ cung cấp thông tin về tần suất kiểm tra nhập khẩu đƣợc 

thực hiện đối với hàng hóa. Tần suất này có thể đƣợc thay đổi dựa vào kết 

quả của việc xác minh, kiểm tra nhập khẩu hoặc do thống nhất giữa các 

Bên. 
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12. Bất kỳ loại phí nào áp dụng cho các thủ tục liên quan đến việc nhập khẩu 

hàng hóa theo Chƣơng này sẽ công bằng với các khoản phí áp dụng cho 

các sản phẩm nội địa tƣơng tự và sẽ không cao hơn chi phí dịch vụ thực 

tế. 

 

ĐIỀU 6.7 

Xác minh 

1. Để đạt đƣợc hoặc duy trì sự tin tƣởng vào việc thực thi hiệu quả Chƣơng 

này, Bên nhập khẩu có quyền tiến hành việc xác minh, bao gồm: 

(a) tiến hành các chuyến làm việc xác minh tại nƣớc xuất khẩu để xác 

minh tất cả hoặc một phần hệ thống kiểm soát của bên xuất khẩu, 

theo các tiêu chuẩn, hƣớng dẫn và khuyến nghị quốc tế có liên quan 

của Codex, OIE và IPPC; chi phí của các chuyến làm việc này sẽ do 

Bên tiến hành xác minh chịu; và 

(b) yêu cầu thông tin từ bên xuất khẩu về hệ thống kiểm soát và kết quả 

của việc kiểm soát đƣợc thực hiện theo hệ thống đó. 

2. Mỗi Bên sẽ cung cấp cho Bên kia kết quả và kết luận của việc xác minh 

đƣợc tiến hành tại lãnh thổ của Bên kia. 

3. Nếu Bên nhập khẩu quyết định thực hiện chuyến làm việc xác minh tới 

Bên xuất khẩu, Bên đó phải thông báo cho Bên xuất khẩu ít nhất 60 ngày 

làm việc trƣớc chuyến đi, ngoại trừ có thỏa thuận khác. Bất kỳ thay đổi 

nào về chuyến làm việc này cũng phải đƣợc các Bên thống nhất. 

4. Bên nhập khẩu phải gửi báo cáo dự thảo xác minh cho Bên xuất khẩu 

trong vòng 45 ngày làm việc sau khi hoàn tất việc xác minh. Bên xuất 

khẩu sẽ có 30 ngày làm việc để góp ý cho báo cáo dự thảo. Góp ý của 

Bên xuất khẩu sẽ đƣợc đính kèm và trong trƣờng hợp có thể, bao gồm 

trong báo cáo cuối cùng. Tuy nhiên, nếu trong quá trình xác minh Bên 

nhập khẩu phát hiện ra rủi ro nghiêm trọng về sức khỏe con ngƣời, động 

vật hoặc thực vật, Bên đó phải thông báo cho Bên xuất khẩu sớm nhất có 

thể và trong bất cứ trƣờng hợp nào, trong vòng 10 ngày làm việc kể từ 

ngày kết thúc việc xác minh. 

 

ĐIỀU 6.8 

Thủ tục lập danh sách các cơ sở 

1. Khi nhận đƣợc yêu cầu của Bên nhập khẩu, Bên xuất khẩu sẽ thông báo 

cho Bên nhập khẩu danh sách các cơ sở tuân thủ các yêu cầu của Bên 

nhập khẩu để phê duyệt và để đảm bảo thỏa mãn các điều kiện về vệ sinh 

an toàn thực phẩm đƣợc đƣa ra theo Phụ lục 6 (Yêu cầu và quy trình phê 

duyệt các cơ sở về sản phẩm). 
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2. Khi nhận đƣợc yêu cầu của Bên xuất khẩu, Bên nhập khẩu sẽ phê duyệt 

trong vòng 45 ngày danh sách các cơ sở theo nhƣ khoản 1 mà không cần 

thẩm tra trƣớc từng cơ sở.  

3. Nếu Bên nhập khẩu yêu cầu thông tin bổ sung, thời hạn nêu trong khoản 

2 sẽ đƣợc gia tăng tối đa 30 ngày làm việc. Sau khi phê duyệt danh sách 

các cơ sở, Bên nhập khẩu sẽ tiến hành các biện pháp cần thiết, tuân thủ 

theo đúng quy trình luật pháp đƣợc áp dụng, để cho phép nhập khẩu sản 

phẩm đó. 

4. Nếu Bên nhập khẩu từ chối yêu cầu phê duyệt, Bên đó phải thông báo 

ngay cho Bên xuất khẩu về các lý do của việc từ chối.  

 

ĐIỀU 6.9 

Các biện pháp liên quan đến sức khỏe động vật và thực vật 

1. Các Bên thừa nhận khái niệm khu vực phi dịch bệnh, khu vực có mức 

dịch bệnh thấp và khoanh vùng theo Hiệp định SPS và các tiêu chuẩn, 

hƣớng dẫn hoặc khuyến nghị của OIE. Các Bên cũng thừa nhận tình trạng 

về sức khỏe động vật do OIE xác định. 

2. Các Bên thừa nhận khái niệm khu vực phi sâu bệnh, khu vực có mức sâu 

bệnh thấp, khu vực đƣợc bảo vệ và vùng sản xuất không có sâu bệnh theo 

Hiệp định SPS và các tiêu chuẩn, hƣớng dẫn hoặc khuyến nghị của IPPC. 

3. Các Bên sẽ xem xét các yếu tố nhƣ khu vực địa lý, hệ sinh thái, kiểm soát 

dịch tễ và hiệu quả của việc kiểm soát an toàn thực phẩm hoặc kiểm dịch 

động, thực vật.  

4. Ủy ban SPS sẽ xác định chi tiết hơn thủ tục thừa nhận các khái niệm đƣợc 

nêu tại các khoản 1 và 2, có lƣu ý Hiệp định SPS và các tiêu chuẩn, 

hƣớng dẫn hoặc khuyến nghị của OIE và IPPC.  

5. Khi Bên nhập khẩu đánh giá về việc tự xác định tình trạng sức khỏe 

động, thực vật do Bên xuất khẩu tiến hành, Bên nhập khẩu, về nguyên 

tắc, sẽ đánh giá toàn bộ hoặc một phần tình trạng sức khỏe của động, thực 

vật của Bên xuất khẩu dựa trên thông tin do Bên xuất khẩu cung cấp theo 

Hiệp định SPS và các tiêu chuẩn, hƣớng dẫn hoặc khuyến nghị của OIE 

và IPPC. Bên nhập khẩu sẽ nỗ lực đƣa ra quyết định ngay sau khi có yêu 

cầu đánh giá. 

6. Nếu Bên nhập khẩu không công nhận việc tự xác định tình trạng sức khỏe 

động, thực vật của Bên xuất khẩu, Bên đó sẽ giải thích lý do và, theo yêu 

cầu của Bên xuất khẩu, tham gia tham vấn sớm nhất có thể để đạt đƣợc 

một giải pháp thay thế. 

7. Bên xuất khẩu sẽ cung cấp bằng chứng liên quan nhằm chứng minh một 

cách khách quan cho Bên nhập khẩu rằng tình trạng sức khỏe động, thực 

vật của các khu vực đó có khả năng không thay đổi. Vì mục tiêu này, Bên 
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xuất khẩu sẽ, khi có yêu cầu của Bên nhập khẩu, tạo điều kiện hợp lý để 

Bên nhập khẩu tiến hành thẩm tra, thử nghiệm và các thủ tục khác có liên 

quan. 

 

ĐIỀU 6.10 

Tƣơng đƣơng 

1. Các Bên công nhận rằng việc áp dụng nguyên tắc tƣơng đƣơng nhƣ đƣợc 

nêu tại Điều 4 của Hiệp định SPS là một công cụ quan trọng để tạo thuận 

lợi thƣơng mại và có lợi ích đối với cả các nƣớc xuất khẩu và nhập khẩu.  

2. Nguyên tắc tƣơng đƣơng có thể đƣợc chấp thuận cho một biện pháp SPS 

cụ thể hoặc các biện pháp SPS liên quan đến một sản phẩm hoặc nhóm 

các sản phẩm nhất định, hoặc áp dụng cho toàn bộ hệ thống. 

3. Bên nhập khẩu sẽ chấp nhận các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm 

dịch động, thực vật của Bên xuất khẩu là tƣơng đƣơng nếu Bên xuất khẩu 

chứng minh một cách khách quan rằng các biện pháp của mình đạt đƣợc 

mức bảo vệ an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật phù hợp của 

Bên nhập khẩu. Nhằm thúc đẩy việc xác định sự tƣơng đƣơng, Bên nhập 

khẩu sẽ, theo yêu cầu, giải thích mục đích của bất cứ biện pháp an toàn 

thực phẩm và kiểm dịch động thực vật nào cho Bên xuất khẩu. 

4. Trong vòng ba tháng kể từ khi nhận đƣợc yêu cầu của Bên xuất khẩu, các 

Bên sẽ tổ chức tham vấn nhằm xác định sự tƣơng đƣơng của các biện 

pháp và hệ thống an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật.  

5. Bên nhập khẩu sẽ xác định sự tƣơng đƣơng ngay sau khi Bên xuất khẩu 

đã trình bày sự tƣơng đƣơng của biện pháp và hệ thống an toàn thực 

phẩm và kiểm dịch động thực vật đƣợc đề xuất.  

6. Bên nhập khẩu sẽ đẩy nhanh việc xác định sự tƣơng đƣơng đặc biệt đối 

với các sản phẩm đã từng nhập khẩu từ Bên xuất khẩu.  

7. Trong trƣờng hợp có nhiều yêu cầu từ Bên xuất khẩu, các Bên sẽ nhất trí 

trong Ủy ban SPS về thời gian khởi động quy trình. 

8. Theo Điều 9 của Hiệp định SPS, Bên nhập khẩu sẽ xem xét đầy đủ các 

yêu cầu của Bên xuất khẩu về hỗ trợ kỹ thuật nhằm tạo thuận lợi cho việc 

thực hiện Điều này. Ngoài những hình thức khác, sự hỗ trợ này có thể là 

nhằm xác định và thực hiện các biện pháp có thể đƣợc công nhận là 

tƣơng đƣơng hoặc để tăng cƣờng tiếp cận thị trƣờng. 

9. việc xem xét của Bên nhập khẩu đối với yêu cầu của bên xuất khẩu về 

công nhận tƣơng đƣơng các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch 

động thực vật liên quan đến một sản phẩm cụ thể sẽ không phải là lý do 

để làm đình trệ hoặc ngƣng các hoạt động nhập khẩu đang diễn ra đối với 

sản phẩm đó. Khi Bên nhập khẩu đã xác định sự tƣơng đƣơng, các Bên sẽ 
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ghi nhận chính thức và áp dụng ngay không chậm trễ đối với thƣơng mại 

giữa hai Bên trong khu vực liên quan.  

 

ĐIỀU 6.11 

Ủy ban an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật 

1. Ủy ban SPS đƣợc thành lập theo Điều khoản 17.2 (Các Ủy ban chuyên 

trách) sẽ bao gồm đại diện các cơ quan chức năng của các Bên. Tất cả các 

quyết định của Ủy ban SPS sẽ dựa trên cơ sở đồng thuận. 

2. Ủy ban SPS sẽ họp mặt trong vòng một năm kể từ ngày Hiệp định này có 

hiệu lực. Sau đó, Ủy ban sẽ họp ít nhất mỗi năm một lần hoặc theo thời 

gian do các Bên nhất trí. Ủy ban sẽ thiết lập quy trình thủ tục tại cuộc họp 

đầu tiên. Ủy ban sẽ họp mặt trực tiếp, qua điện thoại, video hoặc các hình 

thức khác do các Bên cùng thống nhất.  

3. Ủy ban SPS có thể đề xuất lên Ủy ban Thƣơng mại thành lập các nhóm 

công tác để xác định và xử lý các vấn đề kỹ thuật và khoa học phát sinh 

từ Chƣơng này và tìm kiếm cơ hội để tăng cƣờng hợp các về các vấn đề 

an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật mà hai Bên cùng quan 

tâm. 

4. Ủy ban SPS có thể xử lý bất cứ vấn đề nào liên quan đến việc thực thi 

hiệu quả Chƣơng này, bao gồm tạo thuận lợi cho việc liên lạc và tăng 

cƣờng hợp tác giữa các Bên. Cụ thể, Ủy ban sẽ có những chức năng và 

nhiệm vụ sau: 

(a)  thiết lập các thủ tục hoặc sắp xếp cần thiết để thực hiện Chƣơng 

này; 

(b) giám sát tiến độ thực hiện Chƣơng này; 

(c) tạo một diễn đàn để thảo luận các vấn đề phát sinh từ việc áp dụng 

các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật nhất 

định nhằm đạt đƣợc các giải pháp hai Bên có thể chấp nhận đƣợc và 

nhanh chóng xử lý bất kỳ vấn đề nào có thể tạo những trở ngại 

không cần thiết cho thƣơng mại giữa các Bên; 

(d) là một diễn đàn trao đổi thông tin, kiến thức chuyên môn và kinh 

nghiệm về các vấn đề an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực 

vật; 

(e) xác định, khởi động và rà soát các dự án và hoạt động hỗ trợ kỹ thuật 

giữa các Bên; và 

(f) bất cứ chức năng nào khác do các Bên cùng thống nhất. 

5. Theo quyết định của Ủy ban SPS, các Bên có thể thông qua các khuyến 

nghị và quyết định liên quan đến thẩm quyền nhập khẩu, trao đổi thông 

tin, tính minh bạch, công nhận khu vực hóa, tính tƣơng đƣơng và các biện 

pháp thay thế, và bất cứ vấn đề nào khác đƣợc nêu tại Điều này. 
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ĐIỀU 6.12 

Minh bạch và trao đổi thông tin 

1. Các Bên sẽ: 

(a) đảm bảo tính minh bạch đối với các biện pháp an toàn thực phẩm và 

kiểm dịch động thực vật áp dụng cho thƣơng mại giữa hai Bên; 

(b) tăng cƣờng hiểu biết lẫn nhau về các biện pháp an toàn thực phẩm và 

kiểm dịch động thực vật của mỗi Bên và việc áp dụng các biện pháp 

này; 

(c) trao đổi thông tin về các vấn đề liên quan đến xây dựng và áp dụng 

các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật, bao 

gồm sự tiến triển về bằng chứng khoa học mới sẵn có, có ảnh hƣởng, 

hoặc có thể ảnh hƣởng, tới thƣơng mại giữa các Bên nhằm giảm 

thiểu tác động tiêu cực đối với thƣơng mại; 

(d) theo yêu cầu của một Bên, trao đổi về yêu cầu nhập khẩu áp dụng 

cho việc nhập khẩu một sản phẩm cụ thể trong vòng 15 ngày làm 

việc kể từ khi nhận đƣợc yêu cầu; và 

(e) theo yêu cầu của một Bên, cập nhật về tiến triển trong việc xử lý hồ 

sơ để cấp phép cho một sản phẩm cụ thể trong vòng 15 ngày làm 

việc kể từ khi nhận đƣơc yêu cầu. 

2. Khi một Bên cung cấp thông tin thông qua thông báo tới WTO theo thủ 

tục và quy trình liên quan hoặc bằng việc công bố trên các trang điện tử 

chính thức và miễn phí tiếp cận của các Bên, việc trao đổi thông tin theo 

các tiểu đoạn 1(c) đến 1(e) sẽ không bắt buộc. 

3. Tất cả các thông báo theo Chƣơng này sẽ đƣợc gửi tới đầu mối liên hệ 

đƣợc nêu tại Điều 6.5 (Cơ quan chức năng và đầu mối liên hệ). 

 

ĐIỀU 6.13 

Tham vấn 

1. Khi một Bên xem xét thấy việc một biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm 

dịch động thực vật tác động đến thƣơng mại song phƣơng cần phải thảo 

luận thêm, Bên đó có thể, thông qua đầu mối liên hệ theo Điều 6.5 (Cơ 

quan chức năng và đầu mối liên hệ), yêu cầu giải thích đầy đủ và nếu cần 

thiết, yêu cầu tham vấn về biện pháp đó. Bên kia phải nhanh chóng trả lời 

yêu cầu. 

2. Các Bên sẽ nỗ lực hết sức để đạt đƣợc một giải pháp có thể chấp nhận 

đƣợc thông qua tham vấn trong khoảng thời gian mà hai Bên thống nhất. 

Nếu việc tham vấn không giải quyết đƣợc vấn đề thì sẽ đƣợc xem xét bởi 

Ủy ban SPS. 
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ĐIỀU 6.14 

Các biện pháp khẩn cấp 

1. Mỗi Bên sẽ thông báo bằng văn bản tới Bên kia trong vòng hai ngày làm 

việc khi phát hiện bất cứ rủi ro nghiêm trọng hoặc quan trọng nào liên 

quan đến sức khỏe hoặc tính mạng con ngƣời, động vật hoặc thực vật, 

bao gồm bất kỳ trƣờng hợp khẩn cấp nào về thực phẩm, ảnh hƣởng tới 

hàng hóa đang giao dịch giữa hai Bên. 

2. Khi một Bên có quan ngại nghiêm trọng về rủi ro cho sức khỏe hoặc tính 

mạng con ngƣời, động vật hoặc thực vật, ảnh hƣởng tới hàng hóa đang có 

giao dịch giữa hai Bên, Bên đó có thể yêu cầu tổ chức tham vấn theo 

Điều 6.13 (Tham vấn). Buổi tham vấn sẽ diễn ra sớm nhất có thể. Mỗi 

Bên sẽ nỗ lực cung cấp tất cả các thông tin cần thiết trong khoảng thời 

gian hợp lý để tránh đình trệ về thƣơng mại. 

3. Bên nhập khẩu có thể thực hiện các biện pháp cần thiết, mà không thông 

báo trƣớc, để bảo vệ sức khỏe hoặc tính mạng con ngƣời, động vật hoặc 

thực vật. Đối với các lô hàng đang trong quá trình vận chuyển giữa các 

Bên, Bên nhập khẩu sẽ xem xét giải pháp thích hợp và công bằng nhất để 

tránh đình trệ không cần thiết về thƣơng mại. 

4. Bên đƣa ra các biện pháp phải thông báo cho Bên kia sớm nhất có thể và 

trong bất cứ trƣờng hợp nào, không chậm hơn hai mƣơi tƣ (24) giờ sau 

khi thông qua biện pháp. Mỗi Bên có thể yêu cầu thông tin bất kỳ liên 

quan đến tình trạng an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật và bất 

cứ biện pháp nào đƣợc thông qua. Bên kia sẽ phản hồi ngay khi đã có 

thông tin đƣợc yêu cầu. 

5. Theo yêu cầu của một trong hai Bên và theo các quy định tại Điều 6.13 

(Tham vấn), các Bên sẽ tham vấn về tình hình trong vòng 10 ngày làm 

việc kể từ ngày thông báo theo khoản 1. Việc tham vấn này sẽ đƣợc thực 

hiện để tránh đình trệ không cần thiết về thƣơng mại. Các Bên có thể xem 

xét các phƣơng án để tạo thuận lợi cho việc thực hiện hoặc thay thế các 

biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật. 

 

ĐIỀU 6.15 

Hỗ trợ kỹ thuật và đối xử đặc biệt và khác biệt 

1. Liên minh sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho các nhu cầu cụ thể của Việt Nam để tuân 

thủ các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật của 

Liên minh, bao gồm an toàn thực phẩm, sức khỏe động, thực vật, và việc 

áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế. 

2. Phù hợp với Điều 10 của Hiệp định SPS, đối với các biện pháp an toàn 

thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật mới, Liên minh sẽ cân nhắc các 

nhu cầu đặc biệt của Việt Nam nhằm duy trì cơ hội xuất khẩu của Việt 

Nam trong khi vẫn đảm bảo mức bảo vệ của Liên minh Châu Âu. Ủy ban 



SPS sẽ đƣợc tham vấn theo yêu cầu của một trong hai Bên để xem xét và 

quyết định về: 

(a) khung thời gian tuân thủ dài hơn; 

(b) các điều kiện nhập khẩu thay thế trong trƣờng hợp tƣơng đƣơng; và 

(c) các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật. 

 

  

 

 

 

EU/VN/vn 51




