มาตรการทีม่ ิใช่ภาษีของสหภาพยุโรปทีม่ ีผลกระทบต่อสินค้าไทย
สินค้ า (HS)

AD CVD SPS TBT Env Lab Oth

ผักและผลไม้ สด
*

ส้ ม

*

น้ อยหน่า มะม่วง ฝรั่ง
มันฝรั่ง

*
*

ดอกกล้ วยไม้ (0603100105)

*

ผักและผลไม้กระป๋ อง

*

อาหารทะเลกระป๋ อง/แปรรูป

*
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รายละเอียด

* กาหนดให้ ตดิ ฉลาก GMOs
ใช้ เงื่อนไขด้ านสุขอนามัยเกี่ยวกับปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืชในการกักกัน
ต้ องติดฉลาก Organic หรือถูกตรวจสอบ เพื่อสนับสนุนการผลิตเชิง
ธรรมชาติ ไม่ใช้ สารเคมี รักษาสภาพแวดล้ อมและไม่มกี ารตัดแต่ง
พันธุกรรม
ต้ องมีใบรับรองปลอดศัตรูพืช และระบุว่ามาจากแหล่งที่ปราศจาก
Cercopora angolensis, Guignardia citricarpa, Tephritidae และได้ รับการ
กาจัดโรคศัตรูพืชตามที่กาหนด
ต้ องมีใบรับรองปลอดศัตรู
ต้ องมีใบรับรองปลอดศัตรูพืช และระบุว่ามาจากแหล่งที่ปราศจาก
Synchytrium endobioticum
ต้ องปราศจากเพลี้ยไฟ และต้ องมีใบรับรองปลอดศัตรูพืชว่าเป็ นไปตาม
ข้ อกาหนด กฎเกณฑ์ หรือเงื่อนไข(Requirement) เพื่อป้ องการ
แพร่กระจายของเพลี้ยไฟจากประเทศไทย
เยอรมัน และกลุ่มสแกนดิเนเวีย กาหนดระดับปนเปื้ อนสูงสุดของดีบุกใน
ผลิตภัณฑ์ผกั และผลไม้กระป๋ องที ่ 150 ppm. ในขณะที ่ Codex กาหนดไว้ที่
250 ppm.
กาหนดให้ ตดิ ฉลากสินค้ าที่มสี ่วนผสมหรือทามาจากถั่วเหลืองและข้ าวโพด
กาหนดให้ ตดิ ฉลากสินค้ า GMOs ที่มี GMOsตั้งแต่ 1% ขึ้นไป และสินค้ า
ดังกล่าวต้ องผ่านการรับรองโรงงาน/สินค้ าจากหน่วยงานผู้มอี านาจ และ
ได้ รับการรับรองจากคณะกรรมการ EU เพื่อให้ การผลิตอยู่ในสภาวะ
สิ่งแวดล้ อมที่ถูกสุขลักษณะ ผลิตภัณฑ์มคี วามสะอาด และมีความปลอดภัย
สาหรับการบริโภค
ต้ องแนบเอกสาร Health Certificate เพื่อรับรองว่าเป็ นไปตามมาตรฐาน

การแก้ ไขปัญหาของไทย

สินค้ า (HS)

AD CVD SPS TBT Env Lab Oth

*

สัตว์นา้ และผลิตภัณฑ์

*
*

กุ้งต้ มสุก(0306230305)

*

ปลาทูน่ากระป๋ อง
(1604140100)

*

สับปะรดกระป๋ อง

*

สินค้ าปศุสตั ว์

*
ไก่แช่เย็นแช่แข็ง(0207)

C:\Users\ICSC4\Documents\งาน\58\NTB_EU.doc

*

รายละเอียด

และข้ อกาหนดของ EU
มีระบบ Rapid Alert System หากตรวจพบเชื้อและสารต้ องห้ าม จะห้ าม
นาเข้ าทันที เพื่อป้ องกันการปนเปื้ อนของสิ่งสกปรก เชื้อโรค สี และสารเป็ น
พิษ
บังคับให้สถาแปรรูปสัตว์นา้ เบื้องต้นมีสขุ ลักษณะเทียบเท่าโรงงานแปรรูป
กาหนดปริมาณ Histamine ในผลิตภัณฑ์นา้ ปลา ปลาเค็ม ปลาแห้ง โดยใช้
มาตรฐานระดับเดียวกับปลาทูน่ากระป๋ อง
กาหนดสาร Benzoic Acid ขั้นต่าในกุ้งนาเข้ า น้ อยกว่าที่กาหนดในกุ้งที่ผลิต
จาก EU
ต้ องมีระบบปฏิบตั กิ าร HACCP เพื่อป้ องกันและลดความเสี่ยงในการบริโภค
อาหาร
Histamine Level ต้ องไม่เกินกว่า 100 ppm.
มาตรการ Green Dot กาหนดให้ ผ้ ผู ลิตหรือผู้ส่งออกจะต้ องรับผิดชอบในการ
กาจัดของเหลือใช้ กาหนดสัดส่วนของเหลือใช้ ที่จะนากลับมาใช้ ประโยชน์
ใหม่
* animal welfare กาหนดวิธกี ารเลี้ยงสัตว์แบบไม่ทารุณ ในเรื่องของขนาดพื้นที่
เลี้ยง การขนส่งและการขนถ่ายลงจากรถบรรทุกในที่มอี ากาศถ่ายเท ก่อนฆ่า
การทาให้ สลบ เป็ นต้ น รวมถึงห้ ามใช้ ยาปฏิชีวนะบางรายการผสมในอาหาร
สัตว์และห้ ามใช้ สารเร่งการเจริญเติบโต
* กาหนดให้ มกี ารปิ ดฉลาก Organic ในสินค้ าเนื้อสัตว์ (เนื้อแพะ แกะ สุกร ไก่
และวัว) ที่เป็ น GMOs เพื่อเป็ นการให้ ข้อมูลแก่ผ้ บู ริโภคในการเลือกซื้อสินค้ า
ต้ องมีใบอนุญาตรับรองด้ านสุขอนามัย (Health Certificate) จากหน่วยงานที่
รับผิดชอบของประเทศผู้ผลิต
จะต้ องผ่านการรับรองโรงงาน/สินค้ าจากหน่วยงานผู้มอี านาจและได้ รับการ
รับรองจากคณะกรรมธิการสหภาพยุโรป เพื่อให้ การผลิตอยู่ในสภาวะ
สิ่งแวดล้ อมที่ถูกสุขลักษณะ ผลิตภัณฑ์มคี วามสะอาด และมีความปลอดภัย

การแก้ ไขปัญหาของไทย

สินค้ า (HS)
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อาหาร

*

ซอสปรุงรส

*

เส้ นด้ ายใยสังเคราะห์
(5402330005)
สิ่งทอ/รองเท้ าและเครื่องหนัง

*
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รายละเอียด
สาหรับการบริโภค ห้ ามใช้ ยาปฏิชีวนะในอาหารสัตว์ 4 ชนิด เนื่องจากทาให้
เกิดความต้ านทานแบคทีเรียในร่างกายมนุษย์
ทั้งนี้ EU ประกาศตรวจเข้ มกุ้งและไก่ท่นี าเข้ าจากไทยทุกเที่ยว เนื่องจาก
ตรวจพบสารไนโตรฟูแรนส์และคลอแรมฟิ นอลตกค้ าง
คณะกรรมการธิการ EU ได้จดั ทาสมุดปกขาวว่าด้ว ยความปลอดภัยของ
อาหาร ซึง่ ใช้กบั อาหารครบวงจรทุกชนิด ตัง้ แต่วตั ถุดิบจนถึงการบริโภคขัน้
สุดท้าย (Farm to Table) ซึง่ มีประเด็นทีจ่ ะส่งผลกระทบต่ออาหารส่งออก
ไทย เช่น
1) ระบบการสืบแหล่งทีม่ า (Traceability) ของอาหารสัตว์ รวมไป
จนถึงแหล่งทีม่ าของวัตถุดิบทุกขัน้ ตอน
2) การกาหนดมาตรการปกป้ อง (Comprehensive Safeguard Clause)
คือ เมือ่ พบว่าอาหารไม่มีความปลอดภัยก็อาจถูกห้ามนาเข้า
3) ข้อเสนอในการติดฉลาก Novel Food และ Novel Feed โดยเฉพาะที ่
เป็ น GMOs
4) การจากัดการนาเข้าชัว่ คราว (Precautionary Principle) กรณีสินค้าทีม่ ี
ส่วนผสมเป็ น GMOs มาก
5) ประเด็นอืน่ ๆ ได้แก่ ความกังวลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental
Consideration) , สวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) , การพัฒน
การเกษตรทีย่ ง่ั ยืน (Sustainable Agriculture) , ความคาดหวังของ
ผูบ้ ริโภค (Consumer Expectations)
กาหนดอัตราปนเปื้ อนของสาร 3-MCPD (สารที่อาจก่อมะเร็ง) ในซอสถั่ว
เหลืองสูงสุด 0.02 mg/kg
Anti Dumping Law
ห้ ามใช้ สาร Azocolourants ที่ใช้ ย้อมสีในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องหนัง
ของสหภาพยุโรป เนื่องจากสารดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อการก่อให้ เกิดมะเร็ง

การแก้ ไขปัญหาของไทย

สินค้ า (HS)

เส้ นใยสังเคราะห์
(5503200007)

*
*
*
*

*

Anti Dumping Law

*

เครื่องใช้ ไฟฟ้ าและอิเลคทรอนิกส์

*

7307290008, 7307930005,
7307990000)

ข้ อต่อท่อเหล็ก(Malleable
CastTube or Pipe
fitting)(73071910)

การแก้ ไขปัญหาของไทย

ในมนุษย์ หากมีการสัมผัสผลิตภัณฑ์ส่งิ ทอและเครื่องหนังที่ย้อมสีดงั กล่าว
โดยทางผิวหนังหรือทางปาก
กาหนด AD Duty ร้อยละ 15.5-27.7 ซึง่ กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอเห็นว่า
EU ไม่ได้ปฏิบตั ิตามข้อตกลงของ WTO จึงได้รว้ มหารือกับกรมการค้า
ต่างประเทศในการร้องเรียนไปยังองค์กรระงับข้อพิพาทของ WTO
(Dispute Settlement Body: DSB) ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา
Countervailling Law
ระเบียบเกี่ยวกับเศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ า กาหนดให้ ผ้ ผู ลิตต้ อง - ควรต้องมีกฏระเบียบปฏิบตั ทิ ชี ่ ดั เจนและ
รับผิดชอบต่อซากผลิตภัณฑ์ ที่หมดอายุการใช้ งาน ด้ วยการจัดตั้งระบบใน ผูป้ ระกอบการไทยต้องศึกษาให้ละเอียดในความ
การ Separate, Collection, Recovery, Recycle/Reuse, Treatment เพื่อ เป็ นไปได้, ต้นทุนและระยเวลาของการปฏิบตั ติ าม
ป้ องกันไม่ให้ เศษเหลือทิ้งมีจานวนเพิ่มขึ้น ส่งเสริมให้ มกี ารนามาใช้ ใหม่ รวมถึงหน่วยงานของประเทศคู่คา้ ทีท่ าหน้าที ่
(Reuse/Recycling) มีการคืนสภาพ (Recovery) และความเสี่ยงและ
พิจารณาอนุมตั ผิ ลการปฏิบตั ติ ามในการกาหนด
ผลกระทบจะมีต่อสภาวะแวดล้ อมอันเกิดจากการกาจัดและทาลาย
ระยะเวลาทีแ่ น่นอน
กาหนดให้ ใช้ สารอื่นทดแทนโลหะหนักที่เป็ นอันตราย คือ ตะกั่ว แคดเมียม
โครเมียม Halogenated substances (CFC, PCBs และ PVC) และ
Brominated flame retardants ที่ใช้ ในการผลิตตั้งแต่ 1 มกราคม 2008
(พ.ศ. 2551)
Anti Dumping Law
Anti Dumping Law
Anti Dumping Law
Anti Dumping Law

*

โทรทัศน์ส(ี 8528120000)
เครื่องโทรสาร(8517210000)
เตาไมโครเวฟ(851650)
ข้ อต่อท่อเหล็ก(Pipe
fittings)(7307230002,

รายละเอียด
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ท่อเหล็ก

รายละเอียด
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*

หมายเหตุ : ตัวสีแดงเอน แสดงข้ อมูลเพิ่มเติมจากสภาอุตสาหกรรมฯ
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Anti Dumping Law

การแก้ ไขปัญหาของไทย

