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I. Qui đinh của EU  đối với sản phẩm Thực vật

 Hệ thống tương đương về Cơ quan quản lý giám sát ATTP 
đối với Sản phẩm thực vật – Cục Bảo vệ thực vật.

 Chương trình kiểm soát và giám sát vùng trồng và mối 
nguy đặc thù đối với sản phẩm rau hoa quả. 

 Đảm bảo điều kiện vệ sinh của khu vực sản xuất, vùng

trồng.

 Chứng nhận và cấp code và chứng nhận kiểm dịch thực vật

– Cục Bảo vệ thực vật cấp để xuất khẩu vào EU – qui định

áp dụng từ 30/6/2013.
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I. Qui đinh của EU đối với sản phẩm Thực vật

Qui định cụ thể:

 2000/24/EC – qui định về bảo vệ chống sự lây nhiễm của sinh
vật hại thực vật và sản phẩm thực vật và chống lại sự phát tán
của chúng tại EU:

“EU qui định không cần phải đánh giá rủi ro với các loại rau và
hóa quả khi nhập khẩu vào EU – chỉ áp dụng các biện pháp hạn
chế khi phát hiện các mối nguy cụ thể đối với sản phẩm nhập
khẩu”. 

 EC 2073/2005 - Chứng nhận an toàn thực phẩm và an toàn dịch
dịch bệnh động vật và thực vật theo yêu cầu của EU do cơ quan
có thẩm quyền nước xuất khẩu cấp.

 1881/2006/EC – Mức ô nhiễm tối đa các kim loại nặng, dioxin và
hương liệu trong sản phẩm.
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II. Qui đinh của mới về MRLs của EU thuốc BVTTV

 EC 396/2005 – Mức dư lượng Thuốc Bảo vệ thực vật, theo đó:

- EU 2016/1 – 3/12/2015 sửa đổi Phụ lục II và II của EC.

396/2005 - MRLs của bifenazate, boscalid, cyazofamid,

cyromazine, dazomet, dithiocarbamates, fluazifop-P,

mepanipyrim, metrafenone, picloram, propamocarb, pyridaben,

pyriofenone, sulfoxaflor, tebuconazole, tebufenpyrad và thiram.

- EU 2015/2075 – 18/11/2015 Sửa đổi Phụ lục II và III của EC

396/2005 về MRLs abamectin, desmedipham, dichlorprop-P,

haloxyfop-P, oryzalin và phenmedipham.

- EU 2015/1608 – 24/9/2015 sửa đổi Phụ lục IV của EC No

396/2005 MRLs của capric acid, paraffin oil (CAS 64742-46-7),

paraffin oil (CAS 72623-86-0), paraffin oil (CAS 8042-47-5),

paraffin oil (CAS 97862-82-3), lime sulphur và urea. 6



II. Qui đinh mới về MRLs của EU thuốc BVTV

 EC 396/2005 – Mức dư lượng Thuốc Bảo vệ thực vật, theo đó:

- EU 2015/896 -1/7/2015 sửa đổi Phụ lục IV của EC 396/2005 về MRLs

Trichoderma polysporum strain IMI 206039, Trichoderma asperellum (T.

harzianum) strains ICC012, T25 and TV1, Trichoderma atroviride (T.

harzianum) strains IMI 206040 and T11, Trichoderma harzianum strains T-22

and ITEM 908, Trichoderma gamsii (T. viride) strain ICC080, Trichoderma

asperellum (strain T34), Trichoderma atroviride strain I-1237, geraniol,

thymol, sucrose, ferric sulphate (iron (III) sulphate), ferrous sulphate (iron (II)

sulphate) và folic acid.

- EU 2015/552 – 7/4/2015 sửa đổi Phụ lục II, III và V của EC 396/2005 về

MRLs 1,3-dichloropropene, bifenox, dimethenamid-P, prohexadione,

tolylfluanid và trifluralin.

- EU 2015/1040 – 30/6/2015 sửa đổi Phụ lục II, III và V của EC 396/2005 về

MRLs azoxystrobin, dimoxystrobin, fluroxypyr, methoxyfenozide,

metrafenone, oxadiargyl và tribenuron.

- EU 2015/1200 – 22/7/2015 sửa đổi Phụ lục II và III của EC 396/2005 về

MRLs amidosulfuron, fenhexamid, kresoxim-methyl, thiacloprid và

trifloxystrobin. 7



III. Mất ATTP rau quả xuất khẩu vào EU

 Ô nhiễm sinh học:

Vi sinh vật, độc tố nấm, côn trùng hại, GMO

 Ô nhiễm hóa học:  Dư lượng thuốc BVTV, kim loại nặng
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III. Mất ATTP rau quả xuất khẩu vào EU

Hai vấn đề quan trong liên quan đến mất Vệ sinh ATTP đối với rau 

hoa quả xuất khẩu vào EU

1. Ô nhiễm vi sinh vật: 

- Salmonella sp (đa phần), sau E. Coli (đôi khi)

- Clostridium perfringens, Bacilus cereus và Campylobacter (ít)

2. Ô nhiễm Hóa chất: 

- Dư lượng thuốc BVTV: carbendazim, propiconazole,

hexaconazole, difenoconazole; endosulfan, fenvalerate, 

cypermethrin, phosalone, omethoate và dimethoate 

- Độc tố nấm Alflatoxin B1, Ochratoxin A

- Hóa chất khác: sulphite, Rhodamin B (phẩm màu)
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IV. Giải pháp trong việc đáp ứng qui định

về ATTP rau quả XK vào EU

• Thay đổi nhận thức về quản lý và giám sát ATTP – Từ việc
kiểm tra sản phẩm cuối cùng sang giám sát các mối nguy trong
toàn bộ chuỗi sản xuất ra sản phẩm.

• Xây dựng kế hoạch giám sát chất lượng theo chuỗi – Tương tự
như kế hoạch HACCP trong chế biến thực phẩm.

• Đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu hay hợp tác với nông dân để
đảm bảo nguồn cung và giám sát các mối nguy trong quá trình
trồng trọt, thu hoạch và bảo quản.

• Áp dụng các qui trình sản xuất tốt GAP, GApP, GAHP v.v, các 
qui trình chứng nhận theo yêu cầu của thị trường (GlobalGAP), 
hay thực hành vệ sinh tốt trong quá trình thu hoạch, bao gói sản
phẩm.

• Đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật
và người sản xuất.
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V. Khuyến nghị

1. Xây dựng kênh trao đổi thông tin qui định về ATTP của thị 

trường giữa Cơ quan quản lý và nhà sản xuất  xuất khẩu.

2. Thường xuyên cập nhật thông tin và thông báo đúng lúc, 

chính xác.

3. Xây dựng các vùng trồng hay khu vực sản xuất đảm bảo đáp 

ứng các yêu cầu ATTP trong trồng trọt, có kế hoạch giám sát 

các mối nguy trong toàn bộ quá trình sản xuất, đặc biệt là mối 

nguy ô nhiễm Vi sinh vật và thuốc BVTV. 

4. Áp dụng đúng các qui định về mức dư lượng và thuốc BVTV 

v.v theo qui định của EU đối với từng loại rau quả cụ thể.

5. Liên hệ với Cục BVTV để có hướng dẫn cụ thể và đăng ký 

mã số kiểm dịch cho từng loại  sản phẩm rau quả xuất khẩu 

vào EU theo qui định.
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Cảm ơn sự lắng nghe của Quý vị !
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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)

http://www.mutrap.org.vn/

