Trung tâm WTO và Hội nhập
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG
______________________________________________
Tóm tắt Chương 8 – Hàng rào kỹ thuật đối với thương mại

Chương TBT của CPTPP bao gồm các nhóm cam kết:
-

Nhấn mạnh yêu cầu tuân thủ các nguyên tắc của WTO về vấn đề này (ví dụ các tiêu
chuẩn kỹ thuật phải dựa trên các căn cứ khoa học xác đáng, khi soạn thảo phải lấy ý
kiến bình luận, khi áp dụng phải công bằng không phân biệt đối xử …) và

-

Bổ sung thêm một số cam kết riêng (ví dụ về thời gian lấy ý kiến tối thiểu, về độ trễ
hợp lý giữa thời điểm ban hành và thời điểm có hiệu lực thi hành của tiêu chuẩn
TBT mới…).

Các cam kết mới trong CPTPP liên quan tới (i) quy trình đánh giá sự phù hợp và (ii) Yêu
cầu về nội dung các tiêu chuẩn TBT đối với một số sản phẩm cụ thể.
Về quy trình đánh giá sự phù hợp
Cam kết đáng chú ý nhất của CPTPP về vấn đề này là các nước không được đối xử phân
biệt giữa các tổ chức đánh giá sự phù hợp đặt trụ sở tại các nước CPTPP với các tổ chức
đặt trụ sở tại lãnh thổ nước mình, không được yêu cầu các tổ chức đánh giá sự phù hợp
phải đặt trụ sở hay đặt văn phòng đại diện trên lãnh thổ nước mình.
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Về TBT đối với một số loại hàng hóa cụ thể
CPTPP có Phụ lục về các nguyên tắc ràng buộc các nước khi ban hành các quy định TBT
đối với 06 nhóm hàng hóa là rượu vang và đồ uống chưng cất, các sản phẩm công nghệ
thông tin, dược phẩm, thiết bị y tế, mỹ phẩm, thực phẩm đóng gói và phụ gia thực phẩm.
Đây thực chất là các nhóm hàng hóa mà một số nước trong CPTPP có thế mạnh xuất
khẩu, và các quy định này trong CPTPP được thiết kế để hạn chế việc các nước nhập
khẩu nhiều sản phẩm này (như Việt Nam) ban hành các quy định TBT cản trở việc nhập
khẩu các sản phẩm này của họ. Các Phụ lục của Chương này không quy định về các tiêu
chuẩn cụ thể nhưng ràng buộc quyền ban hành một số dạng biện pháp TBT nhất định đối
với các sản phẩm này.
Ví dụ về một số ràng buộc về TBT đối với rượu vang và đồ uống chưng cất
Khi áp dụng các tiêu chuẩn TBT đối với các sản phẩm này, các nước CPTPP phải:
-

Cho phép sản phẩm nhập khẩu được lựa chọn ghi nhãn về độ cồn theo cả
kiểu alc/vol hoặc theo kiểu độ cồn tối đa;

-

Nếu yêu cầu rượu phải được dán nhãn với các thông tin về tên sản phẩm,
nước xuất xứ, trọng lượng tịnh, độ cồn thì phải cho phép nhãn đó chỉ cần ghi
trên thùng chứa rượu hoặc bao bì khác là đủ;

-

Không được yêu cầu ghi trên nhãn chai, thùng chứa các thông tin về ngày
sản xuất, ngày hết hạn, ngày bán, trừ một số trường hợp đặc biệt;

-

Không được bắt buộc phải dịch nhãn hiệu thương mại của rượu trên chai,
thùng chứa hoặc bao bì khác…
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Ví dụ về một số ràng buộc về TBT đối với mỹ phẩm
Ví dụ liên quan tới mỹ phẩm, các nước CPTPP cam kết không yêu cầu doanh nghiệp
cung cấp các thông tin liên quan tới giá và chi phí trong hồ sơ đăng ký lưu hành mỹ
phẩm; không yêu cầu ghi số đăng ký lưu hành trên nhãn sản phẩm…
Đối với dược phẩm, khi xem xét đơn xin đăng ký lưu hành, cơ quan có thẩm quyền ở
các nước CPTPP có nghĩa vụ:
-

Phải dựa trên các tiêu chí nhất định được liệt kê (bao gồm thông tin về mức độ
an toàn và hiệu quả; về chất lượng sản xuất; thông tin ghi nhãn về mức độ an
toàn, hiệu quả và cách sử dụng; các thông tin khác ảnh hưởng trực tiếp tới sức
khỏe và an toàn của người sử dụng);

-

Không được yêu cầu cung cấp các thông tin về tài chính;

-

Hướng tới việc bỏ qua các dữ liệu về giá dược phẩm khi xem xét để ra quyết
định cấp phép đăng ký lưu hành…

