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QUI ĐỊNH CỦA EU VỀ GHI NHÃN 

HÀNG THỦY SẢN

Tổng hợp theo báo cáo của Chuyên gia

Dự án EU-MUTRAP và 

Hướng dẫn thực hành của EU



Qui định mới của EU ghi nhãn mác SPS Thủy sản

A. Sản phẩm Thủy sản chế biến và chưa chế biến.

Qui định cụ thể: CMO: R1379 / 2013; R1224 / 2009,     

R404 / 2011;  R2136 / 89; R1536 / 92

Qui định chung: FIC R1169/2011

B. Sản phẩm thủy sản và thủy sản chế biến.

Qui định chung. FIC R1169/2011

C. Các thông tin bắt buộc thông tin tới người tiêu

dùng?

Qui định chung.(FIC R1169/2011) –

Công bố thành phần thực phẩm thủy sản
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Qui định mới của EU ghi nhãn mác SPS Thủy sản

• Ban hành 13/12/2011

• Thời gian chuyển đổi 

• Hiệu lực áp dụng 13/12 2014

• Công bố dinh dưỡng  hiệu lực 13/12 2016.
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Phạm vi điều chỉnh

Tươi, đóng gói sẵn
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Cá qua chế biến: xông khói 



Qui định mới của EU ghi nhãn mác SPS Thủy sản

• Cá đang bơi

• Cá, cá tươi, đóng gói hay cấp đông, có thể thăn cá, Cắt khúc (băm 

nhỏ).

• Cá khô, cá muối hay ngâm trong muối hay dầu

• Cá hun khói, có thể được nấu trước và trong quá trình hun khói

• Giáp xác, nguyen vở hay bỏ vỏ, đang bơi, tươi, đóng gói, đông đá, 

khô, ướp muối hoặc ngâm trong dầu muối

• Giáp xác nguyen vỏ, đã nấu chính, có thể dạng đóng gói, đông đá, 

khô, ướp muối hay ngâm đầu

• Nhuyễn thể có vỏ hoặc bỏ vở, đang sống, tươi, đóng gói, đông đá, 

Khô, muối hoặc ngân đầu .v.v

• Rong biển và các loại thạch rau câu
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Ghi nhãn: Thủy sản Chưa chế biến và bao gói sẵn
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Cá trích (Scomber scombrus)

Trawl (Lưới rê)

Net quantity (trọng lương)

Tên doanh nghiệp và địa chỉ: 

........

Đánh bắt tại Biển đông

Use by 18/01/2016

Cập cảng Hải phòng 12/01/2016

Keep at 0 - 2 C

yyy – Chứng nhận Code

Việt Nam –xx-yy-zz 

CMO: Tên Thực phẩm 

(tên khoa học)

CMO: Lưới 

đánh bắt cá

FIC: Trọng 

lượng

FIC: Tên doanh 

nghiệp và địa chỉ

Ký kiệu nhận dạng

CMO: Phương 

pháp SX CMO: Vùng 

biển -FAO

CMO: Cập 

cảng

CMO: Ngày 

cập cảng

CMO/FIC: Hạn 

sử dụng

FIC: Điều kiện 

bảo quản

CMO: Chứng 

nhận bền vững

CMO: Mã vạch –nhận 

dạng



Ghi nhãn thủy sản bao gói săn chưa chế biến

– Phương pháp sản xuất

"... Đánh bắt biển ..."

• "... Đánh bắt nước ngọt ... '

• "... nuôi trồng ...“ 

• Hỗn hợp: nếu cùng 1 loài cá, đánh bắt ở các 

hoặc nuôi trồng ở các vùng khác nhau thì cùng 

cần ghi rõ cho từng lô sản phẩm.

• Đánh bắt + Tên vùng Biển, tên sông hay tên hồ 

(vùng nuôi – địa danh)
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Ghi nhãn thủy sản bao gói sẵn chưa chế biến

– Phương pháp sản xuất - đối với cá biển theo 

mã vùng FAO qui định

FAO map 
http://www.fao.org/fishery/area/search/en
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Ghi nhãn thủy sản bao gói săn chưa chế biến

– Vùng đánh bắt

*chú ý: Đông bắc Đại tây dương, Địa trung hải hay 

Biển đen phải ghi rõ tên (nếu tốt in lược đồ).

• Đánh bắt nước ngọt: ghi tên Sông, Hồ nới đánh 

bắt khai thác.

•Cá nuôi: tên nước sản xuất

• Hỗn hợp 1 loài cá đánh bắt ở các vùng khác 

nhau – ghi vùng lượng cá chiếm số lượng lớn.
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Ghi nhãn thủy sản bao gói săn chưa chế biến

– Dụng cụ sản xuất (lưới đánh bắt cá tự nhiên)

• Không áp dụng đối với thủy sản nuôi. 

• Áp dụng đánh bắt tự nhiên: 7 loại lưới 
1.‘lưới vây’ , 2. ‘lưới kéo’ , 3. ‘lưới rê và loại tương tự’, 4. ‘lưới bao và 

nâng’, 5. ‘lưỡi và dây câu’, 6.‘lưới vét’, và 7. ‘chậu và bẫy’

• Hỗn hợp 1 loài, đánh bắt bằng các loại 

lưới khác nhau thì ghi rõ từng loại lưới với 

từng lô.
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Ghi nhãn: các khác nuôi trồng và đã chế biến (ăn liền)
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Cá trích (ngâm dầu)

Net quantity (trọng lương)

Tên doanh nghiệp và địa chỉ: 

........

Sử dụng trước 18/01/2016

Thành phần: Cá trích (75%), dầu 

ô lưu, muối

Bảo quản lạnh và khô ráo

Bar Code

Việt Nam –xx-yy-zz 

FIC: Tên Thực phẩm (tên khoa 

học)

FIC: Trọng lượng

FIC: Tên doanh nghiệp 

và địa chỉ

Ký kiệu nhận dạng

FIC: Danh mục 

thành phần: trong 

lượng các cấu 

phần chính, chất 

gây dị ứng

FIC: Hạn sử 

dụng

FIC: Điều kiện 

bảo quản

FIC: Mã vạch –nhận 

dạng



Liên hệ:

Ban quản lý Dự án EU-MUTRAP 

Phòng 1203, Tầng 12, Khu Văn phòng, Tòa tháp Hà Nội, 

49 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel:  (84 - 4) 3937 8472

Fax: (84 - 4) 3937 8476

Email: mutrap@mutrap.org.vn

Website: www.mutrap.org.vn

(Tài liệu hội thảo được đăng trên trang Web này)
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http://www.mutrap.org.vn/

