თავი 5
სანიტარიული და ფიტოსანიტარიული ზომები
მუხლი 5.1: მიზანი
წინამდებარე თავის მიზნებია:
a) მხარეებს შორის საქონლით ვაჭრობის ხელშეწყობა და ამავე დროს მათ ტერიტორიებზე
ადამიანების, ცხოველების ან მცენარეების სიცოცხლის ან ჯანმრთელობის დაცვა;
b) თითოეული მხარის ტერიტორიაზე გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა და თითოეული
მხარის სანიტარიული და ფიტოსანიტარიული ზომების (შემდგომში წოდებული,
როგორც „SPS ზომები“) გამოყენებასთან დაკავშირებით საერთო შეთანხმების
გაღრმავება;
c) თანამშრომლობის გაძლიერება მხარეებს შორის; და
d) ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის (WTO) შეთანხმების
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განსაზღვრული სანიტარული და ფიტოსანიტარული ზომების გამოყენების შესახებ
შეთანხმების (შემდგომში წოდებული, როგორც "SPS შეთანხმება") პრინციპების
იმპლემენტაციის ხელშეწყობა.
მუხლი 5.2: გამოყენების სფერო
წინამდებარე თავი გამოიყენება მხარეების მიერ განხორციელებულ ყველა SPS ზომებთან
მიმართებით, რომელმაც, შესაძლოა, პირდაპირი ან არაპირდაპირი გავლენა იქონიოს მხარეებს
შორის საქონლით ვაჭრობაზე.
მუხლი 5.3: განმარტებები
წინამდებარე თავის მიზნებისთვის, გამოიყენება SPS შეთანხმების A დანართში მოცემული
განსაზღვრებები.
მუხლი 5.4: SPS შეთანხმების დადასტურება
მხარეები ადასტურებენ თავიანთ უფლებებსა და ვალდებულებებს ერთმანეთის მიმართ
SPS შეთანხმების შესაბამისად.
მუხლი 5.5: რისკის შეფასება
მხარეებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ მათი SPS ზომები ეფუძნება, გარემოების შესაბამისად,
ადამიანების, ცხოველების ან მცენარეების სიცოცხლის ან ჯანმრთელობის რისკის შეფასებას,
როგორც ეს მოცემულია SPS შეთანხმების მე-5 მუხლში, შესაბამისი საერთაშორისო
ორგანიზაციების მიერ შემუშავებული რისკების შეფასების ტექნიკის გათვალისწინებით.
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მუხლი 5.6: ჰარმონიზაცია
1. მხარეებმა ძალისხმევა არ უნდა დაიშურონ, რათა თავიანთი SPS ზომები ეფუძნებოდეს
საერთაშორისო სტანდარტებს, სახელმძღვანელო წესებს ან რეკომენდაციებს, მათი
არსებობის შემთხვევაში.
2. მხარეებმა, საჭიროების შემთხვევაში, ერთმანეთში უნდა გააძლიერონ კომუნიკაცია,
თანამშრომლობა და კოორდინაცია მცენარეთა დაცვის საერთაშორისო კონვენციის (IPPC),
კოდექს ალიმენტარიუსის (Codex) და ცხოველთა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის
(OIE) ფარგლებში.
მუხლი 5.7: რეგიონალიზაცია
მხარეები აღიარებენ რეგიონალიზაციის პრინციპებსა და მის იმპლემენტაციას, როგორც ეს
მოცემულია SPS შეთანხმების მე-6 მუხლში და შესაბამისი საერთაშორისო ორგანიზაციების
მიერ შემუშავებულ შესაბამის სტანდარტებსა და სახელმძღვანელო წესებში.
მუხლი 5.8: ეკვივალენტობა
თითოეული

მხარე

აღიარებს

მეორე

მხარის

SPS

ზომებს,

როგორც

საკუთარის

ექვივალენტურს, თუ ექსპორტიორი მხარე ობიექტურად წარმოუჩენს მეორე მხარეს, რომ მისი
ზომები აკმაყოფილებს მეორე მხარის დაცვის შესაბამის დონეს. ამ მიზნით, მოთხოვნის
შემთხვევაში, იმპორტიორ ქვეყანას მიეცემა სათანადო დაშვება ინსპექტირების, ტესტირებისა
და სხვა შესაბამისი პროცედურების განსახორციელებლად.
მუხლი 5.9: გამჭვირვალობა
1. თითოეული მხარე ადასტურებს, რომ ხელმისაწვდომს გახდის ინიცირებული ახალი ან
შეცვლილი SPS ზომების შესახებ ინფორმაციას SPS შეთანხმების მიერ დადგენილი
შეტყობინების ვალდებულების შესაბამისად.
2. თითოეული მხარე ვალდებულია, მომთხოვნი მხარის მიერ წერილობითი მოთხოვნის
მიღებიდან 15 სამუშაო დღის განმავლობაში, ხელმისაწვდომი გახადოს მისთვის ცნობილი
SPS ზომების სრული ტექსტი, არსებულ ენებზე.
3. თითოეული მხარე ვალდებულია მეორე მხარეს შენიშვნების წარსადგენად განუსაზღვროს
სულ მცირე 60 დღე ინიცირებული სანიტარიული ან ფიტოსანიტარიული ზომების WTOში შეტყობინების შემდეგ, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ადამიანის ან ცხოველის
ჯანმრთელობას, სიცოცხლეს ან მცენარის სიჯანსაღეს წარმოეშვა რისკი ან არსებობს ასეთი
რისკის
წარმოშობის
განხორციელებას.

საფრთხე,

რაც
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მოითხოვს

გადაუდებელი

ქმედებების

4. თითოეული მხარე ვალდებულია მხედველობაში მიიღოს მეორე მხარის შენიშვნები და,
მოთხოვნის შემთხვევაში, გონივრულ ვადებში მოახდინოს მათზე რეაგირება.
მუხლი 5.10: ტექნიკური თანამშრომლობა
1. მხარეები თანხმდებიან, რომ შეისწავლიან სანიტარიულ და ფიტოსანიტარიულ
საკითხებთან დაკავშირებით ტექნიკური თანამშრომლობის შესაძლებლობებს, რათა
გაზარდონ ურთიერთგაგება მხარეთა მარეგულირებელი სისტემების შესახებ და ხელი
შეუწყონ ერთმანეთის ბაზარზე დაშვებას.
2. თითოეული მხარე, მოთხოვნის საფუძველზე, გაითვალისწინებს სანიტარულ და
ფიტოსანიტარულ საკითხებთან დაკავშირებულ თანამშრომლობას.
მუხლი 5.11: საკონტაქტო ორგანო
1. თოთოეული მხარე გამოყოფს საკონტაქტო ორგანოს, რომელიც ამ მხარისთვის
წარმოადგენს წინამდებარე თავის შესრულების კოორდინაციაზე პასუხისმგებელ ორგანოს.
საკონტაქტო ორგანოებია:
a) ჩინეთის შემთხვევაში, ხარისხის ზედამხედველობის, ინსპექციის და კარანტინის
გენერალური ადმინისტრაცია ან მისი ან მისი უფლებამონაცვლე; და
b) საქართველოს შემთხვევაში, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სურსათის
ეროვნული სააგენტო.
2. თითოეული მხარე მეორე მხარეს გაუზიარებს მის მიერ გამოყოფილი პასუხისმგებელი
ორგანოს სახელს და აღნიშნულ ორგანიზაციაში შესაბამისი თანამდებობის პირის
საკონტაქტო ინფორმაციას, მათ შორის, ტელეფონი, ფაქსიმილე, ელ-ფოსტა და ნებისმიერი
სხვა დეტალი.
3. თითოეული მხარე ვალდებულია მეორე მხარეს დროულად შეატყობინოს საკონტაქტო
ორგანოსთან და შესაბამის თანამდებობის პირთან დაკავშირებული ნებისმიერი
ცვლილებების შესახებ.
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