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Phê chuẩn
Tiêu chuẩn này được thông qua tại Phiên họp lần thứ 6 của Uỷ ban Lâm thời
về Các biện pháp Kiểm dịch thực vật vào tháng 4 năm 2005.
GIỚI THIỆU
Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này trình bày các nguyên tắc và yêu cầu cho việc xác định và công
nhận tính tương đương của các biện pháp kiểm dịch thực vật (KDTV). Tiêu
chuẩn này cũng mô tả quy trình xác định tính tương đương trong thương mại
quốc tế.
Tài liệu tham khảo
IPPC. 1997. Công ước quốc tế về Bảo vệ thực vật. Rome, IPPC, FAO.
ISPM 1. 1993. Các nguyên tắc KDTV liên quan đến thương mại quốc tế.
Rome, IPPC, FAO. [công bố 1995] [sửa đổi; nay là ISPM số : 2006]
ISPM 2. 1995. Hướng dẫn phân tích nguy cơ dịch hại. Rome, IPPC, FAO.
[công bố: 1996] [sửa đổi; nay là ISPM số 2: 2007]
ISPM 5. Thuật ngữ kiểm dịch thực vật.. Rome, IPPC, FAO.
ISPM 7. 1997. Hệ thống chứng nhận xuất khẩu. Rome, IPPC, FAO.
ISPM 11. 2004. Phân tích nguy cơ dịch hại đối với dịch hại KDTV bao gồm
phân tích nguy cơ về môi trường và sinh vật sống biến đổi gen. Rome, IPPC,
FAO.
ISPM 13. 2001. Hướng dẫn thông báo trường hợp không tuân thủ và hành
động khẩn cấp. Rome, IPPC, FAO.
ISPM 14. 2002. Sử dụng phương pháp hệ thống trong biện pháp tổng hợp để
quản lý nguy cơ dịch hại. Rome, IPPC, FAO.
ISPM 15. 2002. Hướng dẫn quản lý đối với vật liệu đóng gói bằng gỗ trong
thương mại quốc tế. Rome, IPPC, FAO. [sửa đổi; nay là ISPM số 15:2009]
ISPM 21. 2004. Phân tích nguy cơ dịch hại đối với dịch hại thuộc diện điều chỉnh
nhưng không phải là dịch hại KDTV. Rome, IPPC, FAO.
WTO. 1994. Hiệp định về việc áp dụng các biện pháp vệ sinh an toàn thực
phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS). Geneva, World Trade Organization.
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Thuật ngữ định nghĩa
Thuật ngữ dùng trong tiêu chuẩn này có thể xem tại ISPM số 5 (Thuật ngữ kiểm
dịch thực vật).
Mục đích yêu cầu
Tính tương đương là một trong số những nguyên tắc chung của IPPC (ISPM
1:1993).
Tính tương đương được áp dụng cho những trường hợp mà các biện pháp
KDTV đang thực hiện với một loài dịch hại cụ thể liên quan đến việc buôn bán
một hoặc nhiều loại hàng hóa. Việc xác định tính tương đương căn cứ vào
nguy cơ dịch hại cụ thể và tính tương đương có thể áp dụng đối với những biện
pháp riêng rẽ hay phối hợp nhiều biện pháp hoặc dùng biện pháp tổng hợp
trong phương pháp hệ thống.
Việc xác định tính tương đương đòi hỏi sự đánh giá về hiệu quả của các biện
pháp KDTV trong việc giảm thiểu nguy cơ dịch hại cụ thể. Việc xác định tính
tương đương của các biện pháp có thể bao gồm đánh giá hệ thống hoặc
chương trình KDTV của Bên xuất khẩu nhằm hỗ trợ cho việc thực hiện các biện
pháp đó. Thông thường, việc xác định này là một quy trình chung và thống nhất
giữa Bên nhập khẩu và Bên xuất khẩu liên quan đến quá trình trao đổi và đánh
giá thông tin thường xuyên. Thông tin được cung cấp dưới hình thức cho phép
đánh giá các biện pháp hiện hành hoặc biện pháp đề xuất về khả năng đáp ứng
1
mức độ bảo vệ phù hợp của Bên nhập khẩu .
Bên xuất khẩu có thể yêu cầu Bên nhập khẩu cung cấp thông tin về các biện
pháp hiện hành nhằm đáp ứng mức độ bảo vệ phù hợp. Bên xuất khẩu có thể
đề xuất biện pháp khác, chứng minh rằng biện pháp này đạt được mức độ bảo
vệ phù hợp và việc này do Bên nhập khẩu đánh giá. Trong trường hợp có sự
hỗ trợ kỹ thuật, thì Bên nhập khẩu có thể đề xuất các biện pháp KDTV thay thế
khác. Các Bên tham gia cố gắng đảm bảo việc công nhận tính tương đương
của các biện pháp và khẩn trương giải quyết mọi bất đồng.

Thuật ngữ này được nêu trong Hiệp định về việc áp dụng các biện pháp vệ sinh an toàn thực
phẩm và kiểm dịch động thực vật của Tổ chức thương mại thế giới (WTO – Hiệp định SPS).
Các thành viên WTO khác tham khảo khái niệm này như là “mức độ nguy cơ chấp nhận được”
1
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CÁC YÊU CẦU
1.
Xem xét chung
Tính tương đương được mô tả như nguyên tắc chung số 7 trong ISPM số
1:1993 "Tính tương đương: các nước sẽ công nhận các biện pháp KDTV
tương đương không giống nhau nhưng có cùng tác động". Hơn nữa, khái niệm
tương đương và nghĩa vụ của các Bên tham gia để theo dõi nguyên tắc tương
đương là yếu tố không thể thiếu trong các ISPM hiện hành khác. Ngoài ra, tính
tương đương được mô tả trong Điều 4 của Hiệp định SPS của WTO.
Quá trình công nhận tính tương đương là nhằm kiểm tra xem các biện pháp
KDTV đề xuất thay thế có đạt được mức độ bảo vệ phù hợp của nước nhập
khẩu như các biện pháp hiện có của quốc gia đó hay không.
Các Bên tham gia công nhận rằng các biện pháp KDTV thay thế có thể đạt
được mức bảo vệ phù hợp của mình. Do đó, khi chưa chính thức hoá được
“tính tương đương”, thì áp dụng rộng rãi tính tương đương của các biện pháp
KDTV hiện hành.
Để quản lý nguy cơ một dịch hại cụ thể và đạt được mức bảo vệ phù hợp của
một Bên tham gia, tính tương đương có thể được áp dụng với:
- Một biện pháp riêng rẽ
- Kết hợp các biện pháp, hoặc
- Biện pháp tổng hợp trong phương pháp hệ thống.
Đối với phương pháp hệ thống, các biện pháp được đề xuất thay thế có thể
tương đương với một hoặc nhiều biện pháp tổng hợp hơn là thay đổi toàn bộ
phương pháp hệ thống. Các biện pháp tương đương thường là áp dụng với
hàng hoá hơn là với các chuyến hàng riêng lẻ.
Việc đánh giá tính tương đương của các biện pháp KDTV có thể không giới
hạn trong việc đánh giá các biện pháp riêng rẽ, mà còn liên quan đến việc xem
xét các khía cạnh của hệ thống chứng nhận xuất khẩu hoặc các yếu tố khác
liên quan đến việc thực hiện các biện pháp quản lý nguy cơ dịch hại.
Tiêu chuẩn này cung cấp hướng dẫn cho các tình huống mà Bên nhập khẩu đã có
một biện pháp KDTV hoặc đang đề xuất một biện pháp mới, và Bên xuất khẩu lại
đề nghị một biện pháp thay thế mà vẫn đạt được mức độ bảo vệ phù hợp của Bên
nhập khẩu, thì biện pháp này cũng cần đánh giá tính tương đương.
Trong một số trường hợp, Bên nhập khẩu liệt kê một số biện pháp KDTV được
xem xét để đạt được mức độ bảo vệ phù hợp, khuyến khích các Bên áp dụng
hai hoặc nhiều biện pháp tương đương đối với các vật thể thuộc diện KDTV
như một phần của các quy định nhập khẩu của họ. Điều này cho phép xem xét
đến sự khác nhau hoặc thay đổi tình trạng KDTV ở các nước xuất khẩu. Các
biện pháp này có thể khác nhau nhưng chúng vẫn đạt được hoặc vượt quá
mức bảo vệ phù hợp của Bên nhập khẩu. Việc đánh giá tính tương đương của
các biện pháp được Bên nhập khẩu nêu ra không phải là chủ đề chính của tiêu
chuẩn này.
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Mặc dù tính tương đương thường là thủ tục song phương giữa Bên xuất khẩu và
nhập khẩu, thì các thoả thuận đa phương để so sánh các biện pháp thay thế vẫn
được thực hiện như một phần của quá trình xây dựng tiêu chuẩn của IPPC. Ví dụ
như các biện pháp thay thế đã được phê duyệt trong ISPM số 15: 2002
2.
Nguyên tắc và yêu cầu chung
2.1
Quyền lãnh thổ
Các Bên tham gia có quyền áp dụng các biện pháp KDTV phù hợp với các hiệp
định quốc tế để bảo vệ cây trồng trong lãnh thổ của mình và xác định mức độ bảo
vệ phù hợp của các biện pháp đối với cây trồng. Các Bên cũng có quyền điều
chỉnh việc nhập khẩu thực vật, sản phẩm thực vật và các vật thể thuộc diện
KDTV khác (Điều VII.1 của IPPC). Do đó, các nước có quyền đưa ra những
quyết định liên quan đến việc xác định tính tương đương. Để tăng cường hợp
tác, Bên nhập khẩu đánh giá tính tương đương của các biện pháp KDTV.
2.2
Các nguyên tắc liên quan khác của IPPC
Trong việc đánh giá tính tương đương, các Bên tham gia nên lưu ý những
nguyên tắc sau:
- Tác động tối thiểu (Điều VII.2 g của IPPC)
- Sửa đổi(Điều VII.2 h của IPPC)
- Minh bạch (Điều VII.2b, VII.2c, VII.2i và VIII.1a của IPPC)
- Hài hòa(Điều X.4 của IPPC)
- Phân tích nguy cơ (Điều II và VI.1b của IPPC)
- Quản lý nguy cơ (Điều VII.2a và VII.2g của IPPC)
- Không phân biệt đối xử (ĐiềuVI.1a của IPPC).
2.3
Chứng minh kỹ thuật về tính tương đương
Việc đánh giá tính tương đương phải căn cứ vào mức nguy cơ, sử dụng những
đánh giá của các thông tin khoa học sẵn có hoặc thông qua PRA hoặc đánh giá
các biện pháp hiện hành và các biện pháp đề xuất. Bên xuất khẩu có trách
nhiệm cung cấp thông tin kỹ thuật để chứng minh rằng những biện pháp thay
thế làm giảm nguy cơ dịch hại cụ thể và đạt được mức độ bảo vệ phù hợp của
Bên nhập khẩu. Trong một số trường hợp (như trình bày ở 3.2), Bên nhập khẩu
có thể đề nghị các biện pháp thay thế để Bên xuất khẩu xem xét. Thông tin này
có thể là định tính hoặc định lượng miễn là có thể so sánh được.
Mặc dù các biện pháp thay thế cần được kiểm tra, việc đánh giá nguy cơ dịch
hại mới có thể không cần thiết trong thời điểm đó vì việc buôn bán đối với hàng
hóa hoặc nhóm hàng hóa đã được điều chỉnh, nước nhập khẩu phải có dữ liệu
liên quan đến phân tích nguy cơ dịch hại.
2.4
Không phân biệt đối xử trong việc áp dụng tính tương đương của
các biện pháp KDTV
Nguyên tắc không phân biệt đối xử đòi hỏi tính tương đương của các biện pháp
KDTV được công nhận cho Bên xuất khẩu, điều này cũng phải áp dụng đối với
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Bên tham gia khác có tình trạng KDTV và những điều kiện tương tự đối với cùng
một hàng hóa hoặc chủng loại hàng hóa hoặc dịch hại. Vì vậy, Bên nhập khẩu
công nhận tính tương đương của các biện pháp KDTV thay thế của Bên xuất
khẩu phải đảm bảo không có sự phân biệt đối xử. Điều này áp dụng cho cả các
nước thứ ba khi công nhận tính tương đương về cùng biện pháp hoặc của các
biện pháp tương tự và cả tính tương đương của các biện pháp trong nước.
Các biện pháp KDTV sẽ luôn được xem xét trong khuôn khổ của tình trạng dịch
hại và hệ thống quy định KDTV của Bên xuất khẩu, bao gồm các quy trình và
chính sách.
2.5.
Trao đổi thông tin
Các Bên tham gia có nghĩa vụ cung cấp và trao đổi thông tin (theo quy định của
IPPC ) cho việc xác định tính tương đương. Luôn có sẵn thông tin để cung cấp
khi có yêu cầu và cơ sở hợp lý của các yêu cầu KDTV cũng như hợp tác trong
việc cung cấp thông tin sinh học và kỹ thuật cần thiết cho việc phân tích nguy
cơ dịch hại. Các Bên tham gia phải giới hạn về yêu cầu những dữ liệu liên quan
đến việc đánh giá tính tương đương.
Để tạo thuận lợi cho việc thảo luận về tính tương đương, Bên nhập khẩu sẽ
cung cấp thông tin diễn giải các biện pháp đang áp dụng cho việc làm giảm
nguy cơ dịch hại cụ thể và đạt được mức độ bảo vệ phù hợp. Thông tin này có
thể được cung cấp ở hai dạng: định tính và định lượng. Thông tin sẽ hỗ trợ Bên
xuất khẩu hiểu được những biện pháp đang áp dụng và giải thích các biện
pháp được đề xuất thay thế làm giảm nguy cơ dịch hại và đạt được mức độ
bảo vệ phù hợp của nước nhập khẩu.
2.6
Hỗ trợ kỹ thuật
Theo điều XX c ủa IPPC, khuyến khích các Bên tham gia xem xét để cung cấp
hỗ trợ kỹ thuật cho việc xây dựng các biện pháp trên cơ sở tính tương đương
nếu Bên tham gia khác yêu cầu.
2.7
Tính kịp thời
Các Bên tham gia sẽ cố gắng xác định tính tương đương của các biện pháp
KDTV và khẩn trương giải quyết mọi vấn đề.
3. Yêu cầu cụ thể đối với việc áp dụng tính tương đương
3.1
Những hàng hoá và dịch hại cụ thể
Quá trình so sánh những biện pháp KDTV thay thế để xác định tính tương
tương của những biện pháp đó liên quan đến một hàng hóa xuất khẩu và dịch
hại thuộc diện điều chỉnh cụ thể đã được xác định thông qua quá trình phân
tích nguy cơ dịch hại.
3.2
Các biện pháp hiện hành
Tính tương đương áp dụng chung cho những trường hợp Bên nhập khẩu sẵn
có các biện pháp liên quan đến thương mại. Tuy nhiên, điều đó cũng có thể áp
dụng ở nơi mà biện pháp mới do Bên nhập khẩu đề xuất. Thông thường, Bên
xuất khẩu đưa ra biện pháp thay thế có thể đạt được mức độ bảo vệ của Bên
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nhập khẩu. Trong một số trường hợp, như có sự hỗ trợ kỹ thuật, các Bên tham
gia có thể đề xuất biện pháp thay thế để Bên tham gia khác xem xét.
Nơi có những hàng hóa hoặc loại hàng hóa mới nhập khẩu và không có biện
pháp nào đang được áp dụng thì các bên tham gia sẽ tham khảo ISPM số
11:2004 và ISPM số 21:2004 cho các quá trình PRA thông thường.
3.3
Tham gia tư vấn
Khi có yêu cầu, các Bên phải tham gia tư vấn nhằm tạo thuận lợi cho việc đánh
giá tính tương đương.
3.4
Quy trình thoả thuận
Các Bên sẽ thoả thuận vè quy trình xác định tinhư tương đương. Đièu này có
thể căn cứ vào quy trình được quy định tại Phụ lục 1 của tiêu chuẩnn này hoặc
quy trình thoả thuận song phương khác.
3.5
Các yếu tố được xem xét để xác định tính tương đương
Việc xác định tính tương đương tùy thuộc vào các yếu tố. Những yếu tố đó có
thể là:
Hiệu quả của biện pháp được chứng minh trong điều kiện phòng thí
nghiệm hoặc ngoài đồng ruộng
Kiểm tra các tài liệu liên quan đến hiệu quả của biện pháp
Kết quả khảo nghiệm và ứng dụng của dụng biện pháp
Yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện biện pháp (ví dụ: các chính sách
và thủ tục của Bên tham gia).
Hiệu quả của biện pháp KDTV được thực hiện ở nước thứ ba có thể được
tham khảo. Thông tin về biện pháp được Bên nhập khẩu sử dụng để đánh giá
về tác dụng của biện pháp thay thế trong việc làm giảm nguy cơ dịch hại tới
mức bảo vệ phù hợp.
Khi so sánh những biện pháp hiện hành và biện pháp đề xuất là tương
đương, các Bên tham gia xuất khẩu và nhập khẩu sẽ đánh giá khả năng
làm giảm nguy cơ dịch hại cụ thể của biện pháp đó. Những biện pháp đề
xuất sẽ được đánh giá về khả năng đạt được mức độ bảo vệ phù hợp của
Bên nhập khẩu. Trong trường hợp hiệu quả của cả biện pháp hiện hành và
biện pháp đề xuất là như nhau thì hiệu quả có thể được so sánh trực tiếp
về khả năng làm giảm nguy cơ dịch hại. Ví dụ: việc xử lý xông hơi và xử lý
lạnh có thể được so sánh về hiệu quả của hai biện pháp trên cơ sở tỷ lệ
dịch hại bị tiêu diệt.
Rất khó so sánh trực tiếp đối với những biện pháp khác nhau. Trong trường
hợp này thì biện pháp đề xuất phải được đánh giá khả năng đạt được mức độ
bảo vệ phù hợp của Bên nhập khẩu. Điều này có thể yêu cầu dữ liệu được thay
đổi hoặc mở rộng, vì thế những đơn vị thông thường có thể được sử dụng
trước khi so sánh. Ví dụ: những hiệu quả như tỷ lệ dịch hại bị tiêu diệt và vùng
dịch hại ít phổ biến có thể được so sánh nếu được xem xét về sự không nhiễm
dịch hại ở mức độ tin cậy được chấp nhận.
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Khi xác định tính tương đương, việc so sánh đối với những yêu cầu kỹ thuật cụ
thể của các biện pháp hiện hành hoặc biện pháp đề xuất có thể đáp ứng yêu
cầu. Trong một số trường hợp, việc xác định một biện pháp đạt mức độ bảo vệ
phù hợp có thể cần được xem xét về khả năng áp dụng biện pháp này của
nước xuất khẩu. Trong trường hợp kênh thương mại đã được thiết lập giữa các
Bên tham gia, điều này cung cấp kiến thức và kinh nghiệm về việc áp dụng các
biện pháp tương đương và hệ thống quy định KDTV của bên xuất khẩu (ví dụ:
luật pháp, giám sát, kiểm tra, chứng nhận). Kinh nghiệm và kiến thức này sẽ
củng cố niềm tin giữa các bên và hỗ trợ khi cần thiết bằng việc đánh giá một đề
xuất tương đương. Về thông tin, Bên nhập khẩu có thể yêu cầu cập nhật thông
tin dựa trên cơ sở kỹ thuật các quy trình của Bên xuất khẩu liên quan cụ thể
đến việc thực hiện biện pháp KDTV đề xuất là tương đương.
Sự chấp nhận đối với một biện pháp đề xuất có thể tùy thuộc vào sự xem xét
thực tế như: sự sẵn có hoặc chấp nhận về công nghệ, hiệu ứng ngoài ý muốn
(ví dụ như độc tính thực vật) của các biện pháp đề xuất và tính khả thi kinh tế
và thực hiện.
3.6
Thương mại ổn định
Việc đệ trình một yêu cầu công nhận tính tương đương không tự thay đổi theo
cách thức tại nơi có thương mại; việc đệ trình này không phải là chứng cứ phá
vỡ hoặc gián đoạn thương mại hoặc các yêu cầu KDTV nhập khẩu hiện hành.
3.7
Điều khoản thi hành
Để hỗ trợ việc xem xét yêu cầu tương đương của Bên nhập khẩu, Bên xuất
khẩu sẽ tạo thuận lợi cho Bên nhập khẩu tiếp cận những địa điểm có liên quan
để rà soát, kiểm tra hoặc xác minh đối với việc xác định tính tương đương khi
được chứng minh kỹ thuật.
3.8
Rà soát, kiểm tra
Sau khi công nhận tính tương đương, các Bên tham gia phải thực hiện các quy
trình rà soát và giám sát tương tự như các biện pháp KDTV. Việc thực hiện này
bao gồm những quy trình bảo đảm như kiểm tra hồ sơ giấy tờ, kiểm tra định kỳ,
báo cáo việc không tuân thủ.(xem ISPM số 13:2001 hoặc các sửa đổi khác)
3.9
Thực hiện và minh bạch
Để đạt được yêu cầu minh bạch, việc sửa đổi các quy định và những quy trình
liên quan phải luôn có sẵn cho các Bên tham gia quan tâm.
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Phụ lục là phần quy định của Tiêu chuẩn này
PHỤ LỤC 1: Quy trình xác định tính tương đương
Quy trình tương tác dưới đây trình bày các khuyến cáo về việc đánh giá các
biện pháp KDTV để xác định tính tương đương. Tuy nhiên, quy trình mà các
đối tác thương mại sử dụng để xác định tính tương đương có thể thay đổi tùy
thuộc vào từng trường hợp.
Các bước được đề xuất là:
1.
Bên xuất khẩu thông tin cho đối tác thương mại của mình về sự quan tâm
đối với việc xác định tính tương đương, xác định hàng hóa cụ thể, dịch hại
thuộc diện điều chỉnh và các biện pháp hiện hành hoặc biện pháp được
đề xuất, bao gồm cả số liệu có liên quan. Trong cùng một thời điểm, Bên
nhập khẩu có thể yêu cầu bằng chứng kỹ thuật đối với các biện pháp
đang áp dụng. Trong khi thảo luận để xác định tính tương đương, có thể
lập bản thỏa thuận sơ lược về các bước liên quan, chương trình nghị sự
và khung thời gian thực hiện
2.
Bên nhập khẩu trình bày các biện pháp hiện hành với các thuật ngữ sao
cho dễ dàng so sánh với các biện pháp KDTV thay thế khác. Với khả
năng cao nhất, Bên nhập khẩu cần cung cấp các thông tin sau:
a. Mục đích của các biện pháp KDTV bao gồm việc xác định nguy cơ
dịch hại cụ thể mà những biện pháp này được áp dụng để làm giảm
nguy cơ.
b. Trong phạm vi có thể, các biện pháp KDTV hiện hành đạt được mức
độ bảo vệ của Bên nhập khẩu như thế nào.
c. Bằng chứng kỹ thuật đối với các biện pháp KDTV hiện hành, bao gồm
PRA nếu thích hợp.
d. Bất kỳ thông tin bổ sung nào có thể hỗ trợ Bên xuất khẩu để giải thích
rằng những biện pháp được đề xuất đạt được mức độ bảo vệ phù hợp
của Bên nhập khẩu.
3.
Bên xuất khẩu cung cấp những thông tin kỹ thuật giải thích tính tương
đương của các biện pháp KDTV và đưa ra yêu cầu cụ thể công nhận tính
tương đương. Thông tin này cần phải phù hợp để so sánh với những
thông tin mà Bên nhập khẩu cung cấp và tạo điều kiện cho Bên nhập khẩu
có đánh giá cần thiết. Thông tin bao gồm các yếu tố sau:
a. Diễn giải các biện pháp đề xuất thay thế
b. Hiệu quả của các biện pháp
c. Trong phạm vi có thể, đóng góp thêm các biện pháp đề xuất khác đạt
được mức độ bảo vệ phù hợp của Bên nhập khẩu
d. Thông tin về các biện pháp đã được đánh giá (ví dụ: thử nghiệm trong
phòng thí nghiệm, phân tích thống kê, kinh nghiệm tiến hành thực tế)
và ứng dụng thực tế của các biện pháp đó
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So sánh giữa các biện pháp đề xuất thay thế và các biện pháp hiện
hành của Bên nhập khẩu đối với cùng mức nguy cơ dịch hại
f. Thông tin về tính khả thi kỹ thuật và hoạt động của các biện pháp đề
xuất thay thế
4.
Bên nhập khẩu tiếp nhận và đánh giá các biện pháp KDTV đề xuất thay
thế, cần lưu ý, nhưng không bị giới hạn như sau:
a. Đệ trình của Bên xuất khẩu, bao gồm cả việc hỗ trợ thông tin phản
ánh hiệu quả các biện pháp đề xuất thay thế
b. Mức độ các biện pháp KDTV thay thế đạt được mức bảo vệ phù hợp
cũng như thông tin có cơ sở định tính hoặc định lượng
c. Thông tin liên quan đến phương pháp, hoạt động và điều hành các
biện pháp KDTV đề xuất thay thế để ngăn chặn hoặc làm giảm nguy
cơ dịch hại cụ thể
d. Tính khả thi kinh tế và điều hành đối với việc chấp nhận các biện pháp
KDTV đề xuất thay thế
Trong khi đánh giá có thể yêu cầu thông tin thêm. Thông tin bổ sung /hoăc tiếp
cận các thủ tục thực hiện được Bên nhập khẩu yêu cầu để hoàn chỉnh việc
đánh giá. Bên xuất khẩu phải trả lời mọi vấn đề liên quan đến kỹ thuật mà Bên
nhập khẩu đưa ra bằng việc cung cấp thông tin liên quan hoặc tạo điều kiện
cho việc rà soát, kiểm tra, xác minh cần thiết để xác định tính tương đương.
5.
Bên nhập khẩu thông báo cho Bên xuất khẩu về quyết định của mình và
sẽ cung cấp các bằng chứng kỹ thuật và giải thích về quyết định của mình
ngay khi có yêu cầu.
6.
Trong trường hợp không chấp nhận yêu cầu về tính tương đương thì
những ý kiến trái ngược sẽ được giải quyết thông qua đối thoại song
phương.
7.
Nếu tính tương đương được Bên nhập khẩu công nhận, thì cần phải
nhanh chóng thực hiện việc sửa đổi bổ sung những quy định nhập khẩu
và bất cứ quy trình của Bên nhập khẩu có liên quan. Những sửa đổi này
cần được thông báo theo quy định tại Điều VII.2b của IPPC.
8.
Việc thẩm tra hồ sơ và quy trình giám sát có thể được thiết lập và được
quy định trong kế hoạch hoặc thoả thuận mà trong đó đã công nhận việc
thực hiện các biện pháp và chương trình tương đương.
e.
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