ผลการประชุมคณะกรรมการวาดวยการบังคับใชมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) สมัยสามัญ
ครั้งที่ 37 ระหวางวันที่ 7-29 ตุลาคม 2549 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอรแลนด

ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการวาดวยการบังคับใชมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS)
สมัยสามัญครั้งที่ 37 และการประชุมอื่นๆ ที่เกีย่ วของ ระหวางวันที่ 7-29 ตุลาคม 2549 ณ กรุงเจนีวา
ประเทศสวิสเซอรแลนด ผลการประชุมสรุปไดดังนี้
1. การประชุมคณะกรรมการ SPS
1.1 การปฏิบัติที่พิเศษและแตกตาง (Special and Differential Treatment :
S&D) ที่ประชุมคณะกรรมการ SPS ไดพิจารณาสถิติขอมูลความชวยเหลือทางวิชาการที่ทางฝายเลขาธิการ
SPS ได ร วบรวม โดยที่ ป ระชุ ม มี ค วามเห็ น ตรงกั น ว า ความสํ า คั ญ ของการดํ า เนิ น การในเรื่ อ งนี้ คื อ การ
ประเมินผลการใหความชวยเหลือทางวิชาการวาประสบผลสําเร็จ และตรงกับความตองการของประเทศผูกําลัง
พัฒนาหรือไม ทั้งนี้ฝายเลขาธิการ SPS จะจัด Workshop สําหรับการดําเนินการในเรื่องนี้ในเดือนมีนาคม
2550 ตอไป
1.2 การยอมรับเขตปลอดศัตรูพืช/โรคสัตว (Regionalization) ที่ประชุมไดพิจารณา
ขอเสนอแนวปฏิบัติทางการบริหารในการยอมรับเขตปลอดโรค (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) ที่ฝายเลขาธิการ SPS
ไดจัดทําขึ้น ประเทศสมาชิกหลายประเทศยังเห็นไมตรงกันใน Time Frame ประธานคณะกรรมการ SPS จึง
จัดใหมีการประชุมกลุมยอย (friend of the chair) เพื่อพยายามผลักดันใหเรื่องนี้มีความกาวหนา (เนื่องจาก
ไดมีการประชุมมาแลว 10 ครั้ง แตยังตกลงกันไมได) โดยในการประชุมกลุมยอยประเทศสมาชิกก็ยังไม
สามารถตกลงกันได จึงไดเสนอใหฝายเลขาธิการ SPS นําเรื่องนี้เขามาพิจารณาในการประชุมฯ ครั้งตอไป
1.3 การทบทวนการจัดการและการปฏิบัติตามขอตกลง SPS (the Review of the
Operation and Implementation of SPS Agreement) ฝายเลขาธิการ SPS ไดจัดทําขอเสนอโดยแบง
หัวขอการพิจารณาออกเปน 4 หัวขอ และใหประเทศสมาชิกเสนอขอคิดเห็นเพื่อนํามาใชการดําเนินการขั้นตอน
ตอไป สรุปไดดังนี้
- ความโปร ง ใสและความชั ด เจนในข อ ตกลง (Transparency/clarification)
ประเทศสมาชิกหลายประเทศเสนอใหฝายเลขาธิการ Transparency จัดทําแบบสอบถามเพื่อสอบถามสมาชิก
ถึงปญหาอุปสรรคในการดําเนินการของ Enquiry Points ความยุงยากในการดําเนินการและปรับปรุงกระบวน
ขั้นตอนการแจง Notification เพื่อใชเปนฐานขอมูลสําหรับ Special meeting for Enquiry Point ที่จะมี
ขึ้นในเดือนตุลาคม 2550
- ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งคณะกรรมการ SPS และองค ก รมาตรฐานระหว า ง
ประเทศ โดยประเทศนิ ว ซี แ ลนด เ สนอให ฝ า ยเลขาธิ ก าร SPS ทํ า ความชั ด เจนในเรื่ อ งของหน า ที่ ข อง
คณะกรรมการ SPS เพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอนกันกับองคกรมาตรฐานระหวางประเทศ โดยฝายเลขาธิการ

SPS ไดขอให OIE และ
IPPC ชี้ แจงลําดับ ขั้นตอนการยุติขอพิพาทของแตละองคกร ใหที่ประชุ ม
คณะกรรมการ SPS ทราบในการประชุมที่จะมีขึ้นครั้งตอไป
- ความลาชาจนเกินควร (Undue delays) ฝายเลขาธิการ SPS เสนอให
ประเทศสมาชิกยกตัวอยางในเรื่องนี้เปนเรื่องๆ และเสนอใหฝายเลขาธิการ SPS เพื่อนํามาใชเปนฐานในการ
ประชุมคณะกรรมการ SPS ครั้งตอไป
- การปรึกษาหารือเพื่อแกไขปญหาทางการคา (Consultations under Article
12) ประเทศบราซิลตองการใหมีเครื่องมือที่ทําใหประเทศกําลังพัฒนาสามารถใชมาตรการ SPS ไดมากขึ้น
โดยฝายเลขาธิการ SPS ขอใหประเทศสมาชิกอื่นแจงรายละเอียดวาตองการปรับปรุงอะไรบางในเรื่องนี้
1.4 Activities of Members มีประเทศสมาชิก 4 ประเทศไดรายงานใหที่ประชุม
ทราบการดําเนินกิจกรรมดาน SPS ดังนี้
- สหรัฐอเมริกา รายงานการดําเนินการเรื่อง BSE และการทบทวนสารกําจัด
ศัตรูพืช (Pesticide Reassessment Programme)
- บราซิล รายงานสถานการณของโรคไขหวัดนกและโรค Bluetongue
- โคลัมเบีย รายงานการดําเนินการดาน SPS ของประเทศ
1.5 Specific trade concerns ประกอบดวยเรื่องที่เคยมีการนําขึ้นมาสอบถามแลว
2 เรื่อง และเรื่องใหมอีก 5 เรื่อง ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกาสอบถามประเทศโรมาเนียถึงขอจํากัดการนําเขา
เนื้อสุกรและสัตวปก ประเทศสหรัฐอเมริกาสอบถามประเทศอินโดนีเซียเรื่องการไมยอมรับเขตปลอดศัตรูพืช
ประเทศบราซิลสอบถามประเทศอินโดนีเซียถึงการขึ้นทะเบียนการนําเขาสัตวมีชีวิตและผลิตภัณฑเนื้อสัตว
ประเทศสหรัฐอเมริกาสอบถามสหภาพยุโรปถึงขอจํากัดการนําเขาสัตวปกของสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป
สอบถามประเทศอินเดียถึงขอจํากัดการนําเขามามีชีวิต
1.6 ฝายเลขาธิการ SPS ไดแจงแผนการประชุมคณะกรรมการ SPS ของป 2550
(2007) โดยจะมี 3 ครั้ง ในเดือนมีนาคม กรกฎาคม และตุลาคม และการปรับปรุงจํานวนวันที่ประชุมจากเดิม
4 วันเปน 5 วัน
1.7 การประชุมคณะกรรมการ SPS ครั้งที่ 38 จะมีขึ้นระหวางวันที่ 5-9 มีนาคม 2550

ที่มา/กองนโยบายมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร

