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PHỤ LỤC 6 

 

CÁC YÊU CẦU VÀ THỦ TỤC ĐỂ PHÊ DUYỆT CÁC CƠ SỞ VỀ SẢN PHẨM 

 

1. Cơ quan chức năng của Bên nhập khẩu sẽ lập danh sách các cơ sở được phê duyệt và 

công bố công khai những danh sách này. 

2. Yêu cầu và thủ tục phê duyệt sẽ như sau: 

(a) các sản phẩm liên quan phải được cơ quan chức năng của Bên nhập khẩu cho 

phép; việc cho phép này sẽ bao gồm các yêu cầu về nhập khẩu và yêu cầu chứng 

nhận; 

(b) cơ quan chức năng của Bên xuất khẩu sẽ chấp thuận các cơ sở xuất khẩu dự kiến 

và đảm bảo thỏa đáng với Bên nhập khẩu rằng các cơ sở đó đáp ứng được các yêu 

cầu liên quan về an toàn thực phẩm của Bên nhập khẩu; 

(c) cơ quan chức năng của Bên xuất khẩu phải có quyền tạm dừng hoặc chấm dứt việc 

cho phép của một cơ sở xuất khẩu trong trường hợp cơ sở đó không tuân thủ; 

(d) bên nhập khẩu có thể tiến hành xác minh theo quy định tại Điều 6.7 (Xác minh) 

như một phần của thủ tục phê duyệt; 

(e) việc xác minh theo điểm (d) sẽ liên quan đến cơ cấu, tổ chức và quyền hạn của cơ 

quan chức năng chịu trách nhiệm phê duyệt cơ sở và đảm bảo an toàn thực phẩm 

liên quan đến việc tuân thủ các yêu cầu của Bên nhập khẩu; 

(f) việc kiểm tra theo điểm (d) có thể bao gồm thẩm tra tại chỗ một số lượng đại diện 

các cơ sở trong danh sách hoặc các danh sách do Bên xuất khẩu cung cấp; 

(g) dựa trên các kết quả xác minh được cung cấp tại điểm (d), Bên nhập khẩu có thể 

sửa đổi danh sách các cơ sở. 

 


