თავი 6
ტექნიკური ბარიერები ვაჭრობაში
მუხლი 6.1: მიზანი
წინამდებარე თავის მიზნებია:
a) მხარეებს

შორის

საქონლით

ვაჭრობის

ხელშეწყობა

და

წახალისება

იმის

უზრუნველყოფით, რომ ტექნიკური რეგულაციები, სტანდარტები და შესაბამისობის
შეფასების პროცედურები არ ქმნიან ზედმეტ ტექნიკურ ბარიერს ვაჭრობაში;
b) თანამშრომლობის გაძლიერება, მათ შორის, ინფორმაციის გაცვლა სტანდარტების,
ტექნიკური

რეგულაციებისა

და

შესაბამისობის

შეფასების

პროცედურების

მომზადებასთან, მიღებასა და გამოყენებასთან დაკავშირებით;
c) თითოეული მხარის სტანდარტების, ტექნიკური რეგულაციებისა და შესაბამისობის
შეფასების პროცედურებთან დაკავშირებით ურთიერთგაგების ხელშეწყობა;
d) ვაჭრობაში ტექნიკური ბარიერების შესახებ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის (WTO)
შეთანხმების პრინციპების იმპლემენტაციის ხელშეწყობა.
მუხლი 6.2: გამოყენების სფერო
წინამდებარე თავი გამოიყენება თითოეული მხარის ყველა იმ ტექნიკურ რეგულაციასთან,
სტანდარტთან და შესაბამისობის შეფასების პროცედურასთან მიმართებით, რომელმაც,
შესაძლოა, პირდაპირი ან არაპირდაპირი გავლენა იქონიოს მხარეებს შორის საქონლით
ვაჭრობაზე. ეს თავი არ ვრცელდება:
a) SPS ზომებზე, რომელიც განსაზღვრულია V თავში; და
b) სამთავრობო ორგანოების მიერ მომზადებულ ტექნიკურ მოთხოვნებზე შესასყიდი
პროდუქტისადმი,
რომლებიც
იწარმოება
ან
გამოიყენება
სახელმწიფო
ორგანოებისათვის, როგორც ეს მოცემულია ვაჭრობაში ტექნიკური ბარიერების
შესახებ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის (WTO) შეთანხმების პირველი მუხლის
1.4. პუნქტში.
მუხლი 6.3: განმარტება
წინამდებარე თავის მიზნებისთვის, გამოიყენება ვაჭრობაში ტექნიკური ბარიერების
შესახებ მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის (WTO) შეთანხმების 1A დანართის პირველ
დანართში (შემდგომში წოდებული, როგორც „ვაჭრობაში ტექნიკური ბარიერების შესახებ
(TBT) შეთანხმება“) მოცემული განსაზღვრებები.
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მუხლი 6.4: TBT შეთანხმების დადასტურება
მხარეები ადასტურებენ თავიანთ უფლებებსა და ვალდებულებებს ერთმანეთის მიმართ
TBT შეთანხმების შესაბამისად.
მუხლი 6.5: ტექნიკური რეგულაციები1
შესაბამისი

საერთაშორისო

სტანდარტების

არსებობის

შემთხვევაში

ან

როდესაც

დასრულების ეტაპზეა მისი შემუშავება, თითოეული მხარე ვალდებულია გამოიყენოს ისინი
ან მათი შესაბამისი ნაწილები, როგორც ტექნიკური რეგულაციების საფუძველი, გარდა იმ
შემთხვევებისა, როდესაც აღნიშნული საერთაშორისო სტანდარტები ან მათი შესაბამისი
ნაწილები არ იქნება ეფექტური ან ლეგიტიმური მიზნის მისაღწევად, მაგალითად, არსებითი
კლიმატური ან გეოგრაფიული ფაქტორების ან არსებითი ტექნოლოგიური პრობლემების
გათვალისწინებით.
მუხლი 6.6: სტანდარტები
1. ამ თავის მიზნებისთვის, სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ISO),
საერთაშორისო
ელექტროტექნიკური
კომისიის
(IEC),
საერთაშორისო
სატელეკომუნიკაციო კავშირის (ITU) და კოდექს ალიმენტარიუსის კომისიის (CAC) მიერ
გამოცემული სტანდარტები განიხილება საერთაშორისო სტანდარტებად TBT შეთანხმების
2.4. მუხლის შესაბამისად.
2. მხარეები თანხმდებიან, რომ გააძლიერებენ გამოცდილების და ინფორმაციის გაცვლას
სტანდარტიზაციის სფეროში.
მუხლი 6.7: შესაბამისობის შეფასების პროცედურები
1. შესაბამისობის შეფასების ეფექტურობის გაზრდისა და ღირებულების ეფექტიანობის
უზრუნველყოფის მიზნით, თითოეული მხარე, მოთხოვნის საფუძველზე, ეცდება
გააძლიეროს, სათანადოდ აკრედიტირებული ან/და უფლებამოსილი შესაბამისობის
შეფასების

ორგანოს

შესაბამისობის

მიერ

შეფასების

მეორე

შედეგების

მხარის

ტერიტორიაზე

აღიარება,

ორმხრივი

განხორციელებული
აღიარების

თაობაზე

გაფორმებული ცალკე შეთანხმების შესაბამისად.
2. მხარეები

თანხმდებიან,

შესაბამისობის

რომ,

შეფასების

მოთხოვნის

პროცედურების

საფუძველზე,
შესახებ,

გაცვლიან

მათ

შორის

ინფორმაციას
გამოცდების,

სერტიფიცირებისა და აკრედიტაციის შესახებ.
1

ვაჭრობაში ტექნიკური ბარიერების შესახებ (TBT) შეთანხმების პირველ დანართში მოცემული
ტექნიკური რეგულაციის განსაზღვრების შესაბამისად, სავალდებულო სტანდარტები წარმოადგენს
ტექნიკურ რეგულაციებს.
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3. შესაბამისობის შეფასების ფარგლებში თანამშრომლობისას, მხარეები მხედველობაში
მიიღებენ შესაბამის საერთაშორისო ან/და რეგიონულ ორგანიზაციაში მათ მონაწილეობას.
მუხლი 6.8: გამჭვირვალობა
1. თითოეული მხარე ადასტურებს, რომ ხელმისაწვდომს გახდის ინიცირებული ახალი ან
შეცვლილი ტექნიკური რეგულაციების, სტანდარტებისა და შესაბამისობის შეფასების
პროცედურების შესახებ ინფორმაციას TBT შეთანხმების მიერ დადგენილი შესაბამისი
მოთხოვნების თანახმად.
2. თითოეული მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის წერილობითი მოთხოვნის მიღებიდან 15
სამუშაო დღის განმავლობაში, მომთხოვნი მხარისათვის ხელმისაწვდომი გახადოს მის
მიერ შეტყობინებული ტექნიკური რეგულაციებისა და შესაბამისობის შეფასების
პროცედურების სრული ტექსტი, არსებულ ენებზე.
3. თითოეული მხარე ვალდებულია მეორე მხარეს შენიშვნების წარსადგენად მისცეს სულ
ცოტა 60 დღე, ინიცირებული ტექნიკური რეგულაციების და შესაბამისობის შეფასების
პროცედურების WTO-ში შეტყობინების შემდეგ, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც
ჯანმრთელობის, უსაფრთხოებისა და გარემოს წინაშე წარმოშობილი რისკები ან რისკის
საფრთხე მოითხოვს გადაუდებელი ქმედებების განხორციელებას.
4. თითოეული მხარე ვალდებულია მხედველობაში მიიღოს მეორე მხარის შენიშვნები და
მოთხოვნის შემთხვევაში, სცადოს მათზე პასუხის გაცემა.
მუხლი 6.9: ტექნიკური კონსულტაციები
1. თუ მხარე თვლის, რომ მეორე მხარის ტექნიკური რეგულაციები ან შესაბამისობის
შეფასების პროცედურები ზედმეტ დაბრკოლებას უქმნის მის ექსპორტს, მას უფლება აქვს
მოითხოვოს ტექნიკური კონსულტაციები. მოთხოვნის მიმღები მხარე ვალდებულია
მსგავს მოთხოვნას შესაძლოდ სწრაფად გასცეს პასუხი.
2. მოთხოვნის

მიმღები

მხარე

შეთანხმებული პერიოდით,

ჩაერთვება

ტექნიკურ

კონსულტაციებში

ორმხრივად

შესაბამისი შედეგის მიღწევის მიზნით. ტექნიკური

კონსულტაციები იმართება მხარეებს შორის ორმხრივად შეთანხმებული ფორმით.
მუხლი 6.10: თანამშრომლობა
თავიანთი შესაბამისი სისტემების შესახებ ორმხრივი ცნობადობის გაზრდისა და
ორმხრივი ვაჭრობის ხელშეწყობის მიზნით, მხარეები გააძლიერებენ

თანამშრომლობას

შემდეგ სფეროებში:
a) კომუნიკაცია კომპეტენტურ ორგანოებს შორის;
b) ინფორმაციის გაცვლა ტექნიკური რეგულაციების, სტანდარტების, შესაბამისობის
შეფასების პროცედურებისა და კარგი მარეგულირებელი პრაქტიკის შესახებ;
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c) მხარეთა

შესაბამისობის

შეფასების

ორგანოებს

შორის

თანამშრომლობის

შეძლებისდაგვარად წახალისება;
d) საერთო ინტერესის მქონე სფეროებში თანამშრომლობა შესაბამისი რეგიონული და
საერთაშორისო ორგანოების მუშაობის პროცესში, რაც უკავშირდება სტანდარტებისა
და შესაბამისობის შეფასების პროცედურების განვითარებას და გამოყენებას; და
e) მხარეებს შორის შეთანხმებული სხვა სფეროები.
მუხლი 6. 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,

საქართველოს

ეკონომიკისა

და

მდგრადი

განვითარების სამინისტრო.
2. თითოეული მხარე მეორე მხარეს გაუზიარებს მის მიერ გამოყოფილი საკონტაქტო
ორგანოს სახელს და აღნიშნულ ორგანიზაციაში შესაბამისი თანამდებობის პირის
საკონტაქტო ინფორმაციას, მათ შორის, ტელეფონი, ელ-ფოსტა და ნებისმიერი სხვა
დეტალი.
3. თითოეული მხარე ვალდებულია მეორე მხარეს დროულად შეატყობინოს პასუხიმგებელ
ორგანოსთან

და

შესაბამის

თანამდებობის

ცვლილებების შესახებ.
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პირთან

დაკავშირებული

ნებისმიერი

