ผลการประชุมคณะกรรมการวาดวยการบังคับใชมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS)
สมัยสามัญครั้งที่ 34 ระหวางวันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2549 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการวาดวยการบังคับใชมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS)
สมัยสามัญครั้งที่ 34 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ระหวางวันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2549 ณ
กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอรแลนด ผลการประชุมสรุปไดดงั นี้
การประชุมคณะกรรมการ SPS
1 เรื่องการปฏิบัติตามความตกลง WTO/SPS มาตรา 10 วาดวยการปฏิบัติที่แตกตาง
และเปนกรณีพิเศษ (Special and Differential Treatment: S&D)
1.1 คณะมนตรีใหญ (General Council) กําหนดใหคณะกรรมการ SPS ตอง
รายงานผลการพิจารณาขอเสนอจาการประชุมรอบ Doha ภายในเดือนธันวาคม 2549 (2006) ซึ่งที่ประชุมยัง
ไมขอยุติวาจะดําเนินการอยางไร ทั้งในเรื่องการปรับปรุงขอเสนอซึ่งเปนการแกไขบทบัญญัติ ความตกลง SPS
ในเรื่อง S&D ใหเปนภาคบังคับ (Mandatory Provisions) หรือกลไกตางๆ ที่จะชวยใหประเทศกําลังพัฒนา
สามารถประเมินผลกระทบจากมาตรการ SPS และการใหความชวยเหลือทางวิชาการที่ตรงกับความตองการ
ของประเทศกําลังพัฒนา
1.2 อยางไรก็ตามที่ประชุมไดตกลงที่จะพิจารณาทบทวนระเบียบขั้นตอนการแจง
มาตรการ S&D ออกไปอีก 2 ป โดยจะมีการทบทวนใหมในป 2551 (2008)
2. การปฏิบัติตามความตกลง WTO/SPS มาตรา 6 วาดวยการยอมรับเขตปลอดโรค
สัตว/ศัตรูพืช (Regionalization)
2.1 ที่ประชุมยังไมสามารถหาขอยุติในเรื่องการจัดทําขอแนะนํา/แนวทางปฏิบัติ
ในการยอมรับเขตปลอดโรคสัตว/ศัตรูพืช ซึ่งเปนขอเสนอของประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญที่ตองการให
คณะกรรมการ SPS เปนผูพิจารณากําหนดแนวทางดังกลาว เนื่องจากประสบความลาชา (Undue delay)
จากการพิจารณาของประเทศผูนําเขา ถึงแมจะไดรับการยอมรับจาก OIE แลวก็ตาม แตสมาชิกบางสวนเห็นวา
เรื่องนี้ควรใหองคกร OIE และ IPPC เปนผูพิจารณาแนวทางแกไขปญหาดังกลาวกอนที่คณะกรรมการ SPS
จะมี ม ติ ใ นเรื่ อ งนี้ ต อ ไป ในขณะที่ ญี่ ปุ น ยั ง คงมี ท า ที ที ชั ด เจนว า ไม เ ห็ น ด ว ยกั บ การกํ า หนดเงื่ อ นเวลา
(Timeframe) ในการยอมรับเขตปลอดโรคสัตว/ศัตรูพืชของประเทศผูสงออก
3. เรื่องจากองคกรระหวางประเทศ
Codex - แจงวาการประยุกตใช concept เรื่องการยอมรับเขตปลอดโรคสัตว/
ศัตรูพชื กําลังอยูในระหวางการพิจารณาแนวปฏิบัติวาดวยการจัดการความเสี่ยงจุลชีพ (Micro-biological
risk management) ภายใตคณะกรรมการ CCFH

OIE

- แจงความกาวกาวหนาในการกําหนมาตรฐานโรคสัตว (เอกสาร

G/SPS/GEN/624)
- การยกราง Concept Paper วาดวยการประยุกตใชมาตรฐานเรื่อง
Compartmentalization (เขตความปลอดภัยทางชีวภาพ) เพื่อใหสมาชิกมีความเขาใจและนําไปใชประโยชน
ไดโดยเฉพาะในเรื่องการยอมรับทางการคาระหวางประเทศ (เอกสาร G/SPS/GEN/625)
IPPC - แจงความกาวหนาเรื่องการยกรางมาตรฐานเรื่องการยอมรับเขต
ปลอดศัตรูพืช และจะเสนอคณะกรรมาธิการ CPM ไดภายในป 2007 (2550)
ISSO - แจงความกาวหนาเรื่องมาตรฐาน ISO 22000 (Series) วาดวย Food
Safety Management Systems รวมทั้งเรื่อง Traceability และ GMOs ดวย (เอกสาร
G/SPS/GEN/628)
- ประเทศสหรัฐอเมริกาแสดงความคิดเห็นตอมาตรฐาน ISO วาไมได
ยอมรับภายใตความตกลง SPS การที่ประเทศสมาชิกจะนําไปใชจะตองปฏิบัติตามพันธกรณีเรื่องอื่นๆ ดวย
เชน ตองมีขอพิสูจนหลักฐานทางวิทยาศาสตรในการใชมาตรฐานดังกลาวดวย
4. ปญหาทางการคา (Specific Trade Concerns)
การประชุมครั้งนี้ประเทศไทยไดรับการทักทวง 2 เรื่อง ไดแก
4.1 กฎกระทรวงฉบับที่ 11 (สาธารณสุข)
สหรัฐอเมริกา ยังกังวลวาไทยจะนํากฎกระทรวงฉบับที่ 11 มาใชอีกถึงแมวา จะ
ยกเลิกประกาศ อย. ไปแลวก็ตาม โดยเฉพาะการตรวจสอบวิเคราะหและออกใบรับรอง
ไทย ไดชี้แจงวาความเสี่ยงในอาหารยังมีอยู การออกใบรับรองเปน
มาตรฐานสากลและการใชกฎหมายฉบับที่ 11 จะเนนเฉพาะอาหารที่มีความเสี่ยงสูง โดยตองผานการประเมิน
ความเสี่ยงและสอดคลองกับความตกลง SPS
4.2 มาตรการปองกันโรคไขหวัดนก
เม็กซิโก ทักทวงมาตรการของไทยในการหามนําเขาไกและผลิตภัณฑจากเม็กซิโก
โดยเม็กซิโก เห็นวามาตรการของไทยไมสอดคลองกับมาตรฐาน OIE ขอ 2.7.12 วาดวย AVIAN
INFUENZA (AI) และขอใหไทยแสดงหลักฐานการติดตามเฝาระวังตรวจวิเคราะหและพิสูจนวาปราศจากโรค
AI ตามมาตรฐานของ OIE
ไทย ไดชี้แจงวาเนื่องจากประเทศไทยไดรับผลกระทบมากจากโรคดังกลาวจึงตอง
มีมาตรการปองกันโดยเฉพาะการตรวจสอบเฝาระวังและควบคุมการเคลื่อนยายสัตวอยางเขมงวดรวมทั้งการ
ลดความเสี่ยงจากนอกประเทศดวย

สวนเรื่องมาตรการ SPS ที่มีผลกระทบทางการคา และประเทศสมาชิกไดหยิบยกขึ้นรายงานในที่ประชุมที่
สําคัญ ไดแกเรื่อง
- มาตรการกําหนดคา MRL และการตรวจวิเคราะหของประเทศญี่ปุน
- มาตรการปองกันโรค BSE ของประเทศญี่ปุน อิสราเอล
- มาตรการควบคุมบรรจุภัณฑจากไมของสหภาพยุโรป
5. กําหนดการประชุมครั้งตอไป สมัยสามัญครั้งที่ 35
- วันที่ 27-28 มีนาคม 2549 ประชุมคณะกรรมการ SPS อยางไมเปนทางการ
- วันที่ 29-30 มีนาคม 2549 ประชุมคณะกรรมการ SPS สมัยสามัญครั้งที่ 35
- วันที่ 31 มีนาคม

สัมมนาเรื่องการปฏิบัติความตกลง SPS

ที่มา/กองนโยบายมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร

