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• Standard currently in development > not yet finished (!)
• Collecting feedback:
 Documents are on ASC-website (e-mail)
 Workshops

Process after…

Mục đích của Hội thảo
Chapeau
bijwereldwijd
de titeltrên
Introductie
keurmerk
kweekvis
in Amsterdam
Tiếp cận các vùng
trọng
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Latin và Đông Nam Á / Trung Quốc)
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1. trình bày dựASC
thảo ban
đầu Tiêu chuẩn Thứcgekweekte
ăn có trách nhiệm ASC tới các bên liên quan
(quý vị)
presentatie
tilapia nu verkrijgbaar
2. tham vấn ý kiến của quý vị về nội dung tiêu chuẩn và thảo luận

Chúng tôi đang tìm kiếm:
• Những phản hồi mang tính xây dựng (ý kiến của quý vị)
•Yếu tố cơ bản khiến quý vị phản hồi như vậy(nguyên nhân của các phản hồi từ quý vị)
•Đề xuất thay đổi nếu không nhất trí với nội dung dự thảo (ý tưởng của quý vị)
Đây chỉ là dự thảo ban đầu. Sẽ có dự thảo khác được soạn ra dựa trên những ý kiến chúng
tôi thu được trong đợt tham vấn cộng đồng đầu tiên này.

Hội đồng quản lý nuôi trồng thủy sản
•

Chương trình phi lợi nhuận về dán nhãn và xác nhận (2010)

•

“Hạn chế các tác động và cùng hành động vì tương lai bền vững”

•

titel van
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nghiệp de
(WWF)

•

presentatie
tilapia
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7 Tiêu chuẩn
về Trang

•

Mỗi trang trại có 7 hoặc 8 Nguyên tắc (môi trường và xã hội)

•

Các chỉ báo về tính hiệu quả dựa trên thước đo:
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Những Thông lệ quản lý tốt nhất trong ngành



Thiết lập các giới hạn đo lường được như các chất phát thải vv...

Hội đồng quản lý nuôi trồng thủy sản
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171 certified farms

22 countries

94 in assessment

ASC Cam kết về thị trường

ASC Cam kết về thị trường
- IKEA

IKEA: “100% ASC certified salmon by 2015”

ASC Cam kết về thị trường - AEON

AEON: “Increase ASC labelled products to 6 species by 2016”
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Tác động môi trường của thức ăn
(nuôi trồng thủy sản)
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Nguồn: Earth Policy Institute UN (FAO statistics), 2011

Tác động môi trường của thức ăn
(nuôi trồng thủy sản)



Bài tiết
Thức ăn đổ ra

TC Thức ăn ASC

TC Trang trại ASC

Tác động môi trường của thức ăn
(nuôi trồng thủy sản)

Nguồn: FAO, 2011

Nguồn gốc thành phần :




Cá (biển):
Động vật trên cạn:
Thực vật trên cạn:

10-12,5% khối lượng thành phần toàn cầu (4-5 triệu tấn)
10% khối lượng thành phần toàn cầu (4 triệu tấn)
75-80% khối lượng thành phần toàn cầu (30-32 triệu tấn)

Tác động môi trường của thức ăn
(nuôi trồng thủy sản)
Thành phần nguồn gốc biển
• Gây hại đến hệ sinh thái:
• Đánh bắt quá mức
• Vướng theo
• Phá hủy môi trường sống
• Ô nhiễm nhà máy FM/FO
• Các vấn đề xã hội (lao động nô
lệ/lệ thuộc, công bằng tiền
lương)

Thành phần thực vật trên cạn

Thành phần động vật trên cạn

• Gây hại đến hệ sinh thái:
• Nạn phá rừng và khai phá đất
đai
• Xói mòn & hiện tượng phú
dưỡng
• Tiêu thụ nước
• Sử dụng phân bón
• Sử dụng thuốc diệt cỏ/thuốc
trừ sâu
• Sự xâm nhập mặn
• Biến đổi gen/không biến đổi
gen
• Biến đổi khí hậu

• Gây hại đến hệ sinh thái:
• Nạn phá rừng và khai phá đất
đai
• Xói mòn & hiện tượng phú
dưỡng
• Tiêu thụ nước
• Sự xâm nhập mặn
• Hiện tượng phú dưỡng
• Biến đổi khí hậu
• Sản xuất thức ăn chăn nuôi
• Bệnh dịch và sử dụng kháng
sinh

• Các vấn đề xã hội (lao động nô
lệ/lệ thuộc, công bằng tiền
lương, thay thế)

• Các vấn đề xã hội (lao động nô
lệ/lệ thuộc, công bằng tiền
lương, thay thế)

Chapeau
de titel keurmerk kweekvis in Amsterdam
Introductiebijwereldwijd

Hier komt de titel van de

ASC
verantwoord
Tiêu
chuẩn
Thức ăn chăngekweekte
nuôi có trách nhiệm
presentatie
ASC
tilapia nu verkrijgbaar

Tiêu chuẩn Thức ăn Chăn nuôi:
Mục đích

Mục đích của Tiêu chuẩn Thức ăn chăn nuôi có trách nhiệm ASC là đưa ra phương tiện
giảm thiểu đáng kể tác động môi trường và xã hội mà quá trình sản xuất thành phần
thức ăn thủy sản gây ra.
Bên cạnh đó, tiêu chuẩn còn nhằm cung cấp động lực và mục tiêu khả thi cho những nhà
sản xuất thành phần thức ăn muốn cải thiện quy trình sản xuất bằng cách tham khảo
những tiêu chuẩn chọn lọc khi phù hợp.

Tiêu chuẩn Thức ăn Chăn nuôi:
Quản lý
Quản lý dự án:
1 Ban Chỉ đạo (cơ sở/thư ký ASC)
•

15 người ; 12 phiếu biểu quyết

•

Cân bằng 50/50 giữa trong ngành và ngoài ngành

4 Nhóm Công tác Kỹ thuật (NCTKT)
•

Tổng cộng 60 người

•

Cân bằng 50/50 không dành cho NCTKT Nhà máy Thức ăn Vật nuôi và NCTKT
Nhà máy Thức ăn Tổng hợp

Quá trình xây dựng tiêu chuẩn:

Xử lý trước…

Dự thảo ban
đầu đưa ra
Tham vấn Cộng
đồng lần đầu

Xử lý phản hồi
về dự thảo ban
đầu & soạn dự
thảo mới

Dự thảo thứ hai
đưa ra Tham
vấn Cộng đồng
lần 2 + giai
đoạn thử
nghiệm

Xử lý sau…

Tiêu chuẩn Thức ăn Chăn nuôi:
Những vấn đề cần cân nhắc


Tiêu chuẩn này linh hoạt trong việc cho phép bổ sung thành phần thêm vào trong
tương lai.



Đối với các thành phần hiện hành cũng như thành phần mới, việc bổ sung những tiêu
chuẩn mới là một phần quan trọng trong tiêu chuẩn thức ăn chăn nuôi vì nó giúp gia
tăng tính sẵn có và linh hoạt. Trong giai đoạn này, chúng tôi vẫn chưa được quyết định
về quy trình đánh giá tính phù hợp của các tiêu chuẩn mới và hoan nghênh mọi ý kiến
đóng góp.



Tiêu chuẩn chỉ đề ra yêu cầu đối với những thành phần được miêu tả chứ không hạn
chế việc sử dụng các thành phần.



Yếu tố biến đổi gen có trong thức ăn phải được công bố công khai (trên nhãn mác
thức ăn)

Tiêu chuẩn Thức ăn Chăn nuôi:
Phạm vi (tổng thể)
•

Tiêu chuẩn phải được áp dụng trên toàn cầu

•

Đơn vị Chứng nhận: Nhà máy thức ăn

Hai phần trong Tiêu chuẩn:
1.

Phần I: Những yêu cầu tổng quát đối với Nhà máy thức ăn

2.

Phần II: Nguồn gốc thành phần

Tiêu chuẩn Thức ăn Chăn nuôi:
Xác định thành phần chủ chốt
•

Lựa chọn thành phần cần thiết > tiến hành phân tích

•

Vấn đề cần xem xét trong quá trình phân tích thành phần:
1.

tác động kỳ vọng của ngành thức ăn thủy sản lên việc sản xuất thành phần cụ thể nào đó

2.

tác động kỳ vọng của tiêu chuẩn này đối với việc sản xuất thành phần cụ thể nào đó

3.

những vấn đề môi trường và xã hội do việc sản xuất thành phần thức ăn gây ra

4.

sáng kiến bền vững hiện có

5.

thực tế chuỗi cung ứng

Tiêu chuẩn Thức ăn Chăn nuôi:
Xác định thành phần chủ chốt
Kết quả phân tích thành phần:
•Thành

phần có thể phải thiết lập yêu cầu cụ thể riêng:

•

Thành phần nguồn gốc biển,

•

Thành phần làm từ đậu nành, cọ dầu.

•

Thành phần làm từ cọ dầu

•Thành
•

phần không cần thiết lập yêu cầu cụ thể riêng:
Tất cả các thành phần khác chiếm trên 1% khối lượng thức ăn

Tiêu chuẩn Thức ăn Chăn nuôi:
Đề cương
Dự thảo Ban đầu – Tiêu chuẩn Thức ăn chăn nuôi có trách nhiệm ASC:


Phần I: Những yêu cầu tổng quát đối với Nhà máy thức ăn
•



Nguyên tắc 1 (Những yêu cầu tổng quát đối với Nhà máy thức ăn)

Phần II: Nguồn gốc thành phần
•

Nguyên tắc 2 (Thành phần nguồn gốc biển)

•

Nguyên tắc 3 (Thành phần thực vật)

•

•

Có nguồn gốc từ Đậu nành & Cọ dầu

•

Có nguồn gốc từ thực vật khác

Nguyên tắc 4 (Thành phần động vật)
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Nội dung Dự thảo Ban đầu
Phần I: Những yêu cầu tổng quát đối với Nhà máy thức ăn
•

Nguyên tắc 1 (Những yêu cầu tổng quát đối với Nhà máy thức ăn)

Phần II: Nguồn gốc thành phần
•

Nguyên tắc 2 (Thành phần nguồn gốc biển)

•

Nguyên tắc 3 (Thành phần thực vật)

•

•

Có nguồn gốc từ Đậu nành & Cọ dầu

•

Có nguồn gốc từ thực vật khác

Nguyên tắc 4 (Thành phần động vật)

Phần I: Những yêu cầu tổng quát đối với
Nhà máy thức ăn
Tám tiêu chí trong Nguyên tắc 1:
•1.1

Giấy phép hoạt động

•1.2

Chống tham nhũng

•1.3

Quy Trình Sản Xuất (5 tiêu chí phụ)

•1.4

Thông lệ lao động (12 tiêu chí phụ)

•1.5

Nguồn gốc (3 tiêu chí phụ)

•1.6

Tác động sản phẩm

•1.7

Cam kết với cộng đồng địa phương

•1.8

Xử lý vật liệu theo yêu cầu cụ thể (2 tiêu chí phụ)

Phần I: Những yêu cầu tổng quát đối với
Nhà máy thức ăn
Tiêu chí 1.1 & Tiêu chí 1.2

Mục đích: Nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi thực hiện hoạt động kinh doanh một cách hợp
pháp, hợp lý và công bằng
Tiêu chí 1.1 Giấy phép hoạt động (điểm nổi bật):
•Tuân

thủ đầy đủ mọi điều luật liên quan của địa phương, khu vực và quốc gia & sở hữu

giấy phép pháp lý cần thiết.
Tiêu chí 1.2 Chống tham nhũng (điểm nổi bật):
•Tuân

thủ đầy đủ các chính sách hoạt động chống tham nhũng

•Không

có nhân viên bị kết án về tội tham nhũng trong 12 tháng qua và mọi nhân viên

liên quan phải được đào tạo về chống tham nhũng

Phần I: Những yêu cầu tổng quát đối với
Nhà máy thức ăn
Tiêu chí 1.3

Mục đích: hiểu và giảm thiểu tác động môi trường của hoạt động nhà máy thức ăn chăn
nuôi.
Tiêu chí 1.3 Quy Trình sản Xuất (điểm nổi bật):
•Năng

lượng (1.3.1), Khí thải (1.3.2), Lượng nước tiêu thụ (1.3.3)

•

Tính toán hàng năm và thể hiện trên từng tấn thức ăn sản xuất mỗi năm

•

Kế hoạch hành động nhằm giảm thiểu các yếu tố hiện tại & bằng chứng thực hiện

•Chất

thải (1.3.4)

•

Bằng chứng về kế hoạch giảm thiểu chất thải & thực hiện

•

Bằng chứng về việc lưu giữ và/hoặc xử lý hợp lý chất thải nguy hại

•

Giảm thiểu chất thải hậu mãi

•Nước

thải (1.3.5)

•

Thực hiện tháo nước thải theo mọi quy định pháp lý

•

Ngăn tràn và kế hoạch ứng phó

Phần I: Những yêu cầu tổng quát đối với
Nhà máy thức ăn
Tiêu chí 1.4

Mục đích: Những quyền cơ bản của người sử dụng lao động được bảo vệ và điều kiện
làm việc được an toàn và lành mạnh.
Tiêu chí 1.4.1 Tự do liên kết và thỏa ước tập thể (điểm nổi bật):
•Tự

do thành lập tổ chức (công đoàn) để xây dựng và bảo vệ quyền của mình

Tiêu chí 1.4.2 Lao động trẻ em (điểm nổi bật):
•Không
•Lao

có lao động trẻ em

động trẻ phải được bảo vệ

Tiêu chí 1.4.1 Lao động cưỡng ép, lệ thuộc hay bắt buộc (điểm nổi bật):
•Không

có lao động cưỡng ép, lệ thuộc hay bắt buộc

Phần I: Những yêu cầu tổng quát đối với
Nhà máy thức ăn
Tiêu chí 1.4

Tiêu chí 1.4.4 Phân biệt đối xử (điểm nổi bật):
•Bằng

chứng về các chính sách và thông lệ chống phân biệt đối xử toàn diện và chủ động

•Không

có việc phân biệt đối xử

Tiêu chí 1.4.5 Tính lành mạnh và an toàn của môi trường làm việc (điểm nổi bật):
•Đánh

giá rủi ro về tính lành mạnh & an toàn; bằng chứng về biện pháp phòng ngừa được thực hiện

•Nhân

viên được đào tạo & thiết bị bảo hộ

Tiêu chí 1.4.6 Tiền lương (điểm nổi bật):
•Mọi

mức lương cơ bản (trước khi tính thù lao ngoài giờ/thưởng/vv.) phải trên mức lương tối thiểu

•Người
•Minh

sử dụng lao động hoạt động theo hướng lương nhu cầu cơ bản

bạch trong việc thiết lập mức lương

Phần I: Những yêu cầu tổng quát đối với
Nhà máy thức ăn
Tiêu chí 1.4

Tiêu chí 1.4.7 Hợp đồng (lao động) bao gồm cả hợp đồng phụ (điểm nổi bật):
•Tất

cả lao động phải có hợp đồng

•Điều

kiện xã hội của nhân viên thuộc nhà cung cấp / nhà thầu phụ của nhà máy thức ăn chăn nuôi

tương đương với nhân viên của nhà máy thức ăn chăn nuôi

Tiêu chí 1.4.8 Giải quyết mâu thuẫn (điểm nổi bật):
•Người
•Khiếu

lao động phải được tiếp cận thủ tục khiếu nại hiệu quả, công bằng và bảo mật

nại phải được xử lý trong vòng 90 ngày

Tiêu chí 1.4.9 Thực hành xử lý kỷ luật (điểm nổi bật):
•Không
•Bằng

được có hành vi xử lý kỷ luật quá mức/lạm quyền

chứng về chính sách xử lý kỷ luật nhằm nâng cao ý thức người lao động

Phần I: Những yêu cầu tổng quát đối với
Nhà máy thức ăn
Tiêu chí 1.4

Tiêu chí 1.4.10 Thời gian làm việc và làm thêm giờ (điểm nổi bật):
•Không
•Giới

có việc lạm dụng/vi phạm luật định về giờ làm việc và làm thêm giờ

hạn thời gian tăng ca và phải trả thêm tiền tăng ca

Tiêu chí 1.4.11 Giáo dục và đào tạo (điểm nổi bật):
•Bằng

chứng cho thấy công ty khuyến khích và ủng hộ các sáng kiến về việc giáo dục cho mọi người

lao động

Tiêu chí 1.4.12 Chính sách trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (điểm nổi bật):
•Trình

bày các chính sách của công ty phù hợp với Tiêu chuẩn Thức ăn chăn nuôi có trách nhiệm ASC

Phần I: Những yêu cầu tổng quát đối với
Nhà máy thức ăn
Tiêu chí 1.5

Mục đích: thành phần sử dụng có mức độ giám sát tiêu chuẩn
Tiêu chí 1.5.1 Đánh giá rủi ro (điểm nổi bật):
•Công

khai chính sách nguồn gốc trách nhiệm

•Đánh

giá rủi ro của mọi thành phần có khối lượng chiếm trên 1% tổng khối lượng

•Công

khai đánh giá rủi ro

•Công

khai đánh giá mức độ tuân thủ đánh giá rủi ro của công ty và nhà cung cấp

•Những

hành vi không tuân thủ việc đánh giá rủi ro phải được giải quyết theo kế hoạch có thời gian

hạn chế

Tiêu chí 1.5.2 Truy xuất nguồn gốc (điểm nổi bật):
•Phải

có hệ thống truy xuất nguồn gốc hiệu quả đối với thành phần thức ăn từ nhà cung cấp và trong

mọi công đoạn xử lý

Phần I: Những yêu cầu tổng quát đối với
Nhà máy thức ăn
Tiêu chí 1.5

Mục đích: thành phần sử dụng có mức độ giám sát tiêu chuẩn
Tiêu chí 1.5.3 Biến đổi gen (điểm nổi bật):
•Phải

có hệ thống xác định thức ăn chăn nuôi có chứa nguyên liệu chuyển đổi gen (trên 1% tổng khối

lượng)

Phần I: Những yêu cầu tổng quát đối với
Nhà máy thức ăn
Tiêu chí 1.6 & Tiêu chí 1.7

Mục đíc: giảm thiểu tác động môi trường của sản phẩm cuối cùng (1.6) và cam kết với
cộng đồng địa phương (1.7)
Tiêu chí 1.6.1 Tác động của sản phẩm (điểm nổi bật):
•Tính
•Các

toán lượng Ni-tơ và Phốt-pho thải ra nguồn nước khi sử dụng thức ăn

phép tính phải được công khai cho các trang trại được biết

Tiêu chí 1.7.1 Cam kết với cộng đồng địa phương (điểm nổi bật):
•Thường
•Bằng

xuyên tham vấn với cộng đồng địa phương

chứng về những nỗ lực được thực hiện nhằm tránh, giảm thiểu và/hoặc bồi thường cho

những tác động tiêu cực lên cộng đồng địa phương

Phần I: Những yêu cầu tổng quát đối với
Nhà máy thức ăn
Tiêu chí 1.8

Mục đích: xử lý nguyên liệu theo những yêu cầu cụ thể
Khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm theo yêu cầu cụ thể có được thông qua:
I.Quá

trình chia tách

II.Cân

bằng khối lượng

III.Sổ

sách & Yêu cầu

Tiêu chí 1.8.1 và 1.8.2 xác định chỉ số của các hệ thống truy xuất nguồn gốc này.
LƯU

Ý: những hướng dẫn/chỉ dẫn chi tiết vẫn chưa được công khai.

Nội dung Dự thảo Ban đầu
Phần I: Những yêu cầu tổng quát đối với Nhà máy thức ăn
Nguyên tắc 1 (Những yêu cầu tổng quát đối với Nhà máy thức ăn)

•

Phần II: Nguồn gốc thành phần
•

Nguyên tắc 2 (Thành phần nguồn gốc biển)

•

Nguyên tắc 3 (Thành phần thực vật)

•

•

Có nguồn gốc từ Đậu nành & Cọ dầu

•

Có nguồn gốc từ thực vật khác

Nguyên tắc 4 (Thành phần động vật)

Nguyên tắc 2: Thành phần nguồn gốc biển
NCTKT Biển kết luận:
•Những

vấn đề cần giải quyết:

•

Phải có nguồn gốc từ thủy sản được quản lý một cách có trách nhiệm

•

Không đánh bắt quá mức và không được có tác động không thể chấp nhận được
lên hệ sinh thái

•Những

lựa chọn chứng nhận hiện hành:

•

MSC (mức độ của nghề nuôi cá)

•

IFFO RS (mức độ xử lý)

•Tiềm

năng của những cải thiện định hướng trong công tác quản lý thông qua Dự án Cải

thiện Nghề cá được xác nhận (FIP)
•Bản

thảo hiện tại tìm cách định hướng hiệu quả tổng thể nghề cá thông qua việc yêu cầu

phải có tỷ lệ nguyên liệu được chứng nhận tăng lên theo thời gian

Nguyên tắc 2: Thành phần nguồn gốc biển
Tiêu chí 2.1

Mục đích: giảm thiểu tác động môi trường và xã hội của Thành phần nguồn gốc biển
Tiêu chí 2.1.1 Yêu cầu đối với cá nguyên con hoang dã dùng trong thức ăn (điểm nổi
bật):
•Việc

tuân thủ ban đầu sẽ liên quan đến các ngư trường được chứng nhận IFFO RS hoặc tương

đương. Phần còn lại sẽ được cho phép từ Dự án Cải thiện Nghề cá được công nhận gồm nhiều bên
liên quan
Việc tuân thủ ban đầu đến từ đến các
ngư trường được chứng nhận IFFO RS

…%

Phần còn lại trong quá trình tuân thủ
ban đầu đến từ DACTNC được công
nhận gồm nhiều bên liên quan

…%

Nguyên tắc 2: Thành phần nguồn gốc biển
Tiêu chí 2.1

Mục đích: giảm thiểu tác động môi trường và xã hội của Thành phần nguồn gốc biển
Tiêu chí 2.1.2 Nâng cao yêu cầu về nguồn gốc Thành phần nguồn gốc biển (điểm nổi
bật):
•Cách

tiếp cận từng bước, hướng tới chứng nhận MSC sau 10 năm từ khi ban hành tiêu chuẩn.

Sau 05 năm từ khi ban hành tiêu chuẩn:

•

•
•

Sau 10 năm từ khi ban hành tiêu chuẩn:

Tối thiểu …% cá nguyên con được cung cấp
phải đến từ ngư trường được chứng nhận
MSC hoặc tương đương.
Có đến …% sẽ được cho phép từ DACTNC
phê duyệt
% còn lại có thể đến từ ngư trường được
chứng nhận theo Tiêu chuẩn IFFO RS hoặc
tương đương

…% cá nguyên con được cung cấp phải đến từ
ngư trường được chứng nhận MSC hoặc
tương đương

Nguyên tắc 2: Thành phần nguồn gốc biển
Tiêu chí 2.2 & 2.3

Mục đích: giảm thiểu tác động môi trường và xã hội của Thành phần nguồn gốc biển
Tiêu chí 2.2 Sử dụng phụ phẩm từ cá làm thức ăn (điểm nổi bật):
•Nguyên

liệu phụ phẩm không được có nguồn gốc từ:

•

IUCN – Cực kỳ nguy hiểm, Nguy hiểm, Nguy cơ nguy hiểm

•

Công ước CITES hoặc danh sách khác bao gồm luật pháp quốc gia.

•

Tử vong do dịch bệnh hoặc tai nạn từ hoạt động nuôi trồng thủy sản

Principle 2: Marine Ingredients
 Criterion 2.3 & 2.4

Purpose: reduce the environmental and social impact of marine ingredients
Criteria 2.3 Prevention of IUU and Destructive fishing (highlights):
•

All products must come from legal operated and managed fisheries

Criteria 2.4 Factory traceability for raw material (highlights):
•

Process in place to trace back whole fish to fishery and vessel.

•

Process in place to trace back by-product to processor

•

Supplier shall record details of: name/registration/call sign/legal owner, date & time of discharge,
species & quantity dischrged, location & date of fishing, fishing method.

Principle 2: Marine Ingredients
 Criterion 2.5

Purpose: reduce the environmental and social impact of marine ingredients
Criteria 2.5 Social accountability (highlights):
•

•

The supplier shall ensure of:
•

No child/forced labour

•

Freedom of association

•

No harsh/inhumane treatment

•

Receive at a minimum the minimum wage

No purchase from convicted vessels on social accountability

Nội dung Dự thảo Ban đầu
Phần I: Những yêu cầu tổng quát đối với Nhà máy thức ăn
Nguyên tắc 1 (Những yêu cầu tổng quát đối với Nhà máy thức ăn)

•

Phần II: Nguồn gốc thành phần
•

Nguyên tắc 2 (Thành phần nguồn gốc biển)

•

Nguyên tắc 3 (Thành phần thực vật)

•

•

Có nguồn gốc từ Đậu nành & Cọ dầu

•

Có nguồn gốc từ thực vật khác

Nguyên tắc 4 (Thành phần động vật)

Nguyên tắc 3: Thành phần thực vật
Nguồn gốc thành phần thực vật trên cạn:
1.Nguồn

được bên thứ ba chứng nhận:

•

Khả năng truy xuất nguồn gốc hiệu quả trong chuỗi cung ứng

•

Khả năng yêu cầu thực tế đối với việc giảm thiểu tác động môi trường

2.Nguồn

không phải được bên thứ ba chứng nhận:

•

Khả năng hạn chế/không có khả năng truy xuất nguồn gốc hiệu quả trong chuỗi cung ứng

•

Khả năng hạn chế/không có khả năng yêu cầu thực tế đối với việc giảm thiểu tác động môi
trường

Trong yêu cầu tiêu chuẩn ban đầu đối với hai loại thành phần thực vật:
•Thành

phần có chương trình chứng nhận ưu tiên của bên thứ ba (đậu nành & cọ dầu)

•Thành

phần không có chương trình chứng nhận ưu tiên của bên thứ ba (khác)

Nguyên tắc 3: Thành phần thực vật
Tiêu chí 3.1

Mục đích: giảm thiểu tác động môi trường của thành phần thực vật trên cạn chủ yếu
Tiêu chí 3.1.1 Yêu cầu đối với đậu nành hoặc thành phần có nguồn gốc từ đậu nành
(điểm nổi bật):
•Đậu

nành hoặc thành phần có nguồn gốc từ đậu nành phải được chứng nhận theo RTRS (Hội nghị

Bàn tròn về Đậu nành Trách nhiệm) hoặc ProTerra hoặc tương đương
% trong vòng 03 năm ban hành Tiêu
chuẩn Thức ăn Chăn nuôi Trách nhiệm
ASC

…%

% trong vòng 05 năm ban hành Tiêu
chuẩn Thức ăn Chăn nuôi Trách nhiệm
ASC

…%

Nguyên tắc 3: Thành phần thực vật
Tiêu chí 3.1

Mục đích: giảm thiểu tác động môi trường của thành phần thực vật trên cạn chủ yếu
Tiêu chí 3.1.2 Yêu cầu đối với dầu cọ hoặc thành phần có nguồn gốc từ cọ dầu (điểm nổi
bật):
•Dầu

cọ hoặc thành phần có nguồn gốc từ cọ dầu phải được chứng nhận theo RSPO (Hội nghị Bàn

tròn về Dầu cọ Trách nhiệm) hoặc tương đương
% trong vòng 03 năm ban hành Tiêu
chuẩn Thức ăn Chăn nuôi Trách nhiệm
ASC

…%

% trong vòng 05 năm ban hành Tiêu
chuẩn Thức ăn Chăn nuôi Trách nhiệm
ASC

…%

Nguyên tắc 3: Thành phần thực vật
Tiêu chí 3.1

Mục đích: giảm thiểu tác động môi trường của thành phần thực vật trên cạn chủ yếu
Tiêu chí 3.2 Yêu cầu đối với thành phần không có chương trình chứng nhận ưu tiên của
bên thứ ba (điểm nổi bật):
•100%

phải đáp ứng Tiêu chí 1.5 (Đánh giá rủi ro (1.5.1), Truy xuất nguồn gốc (1.5.2) và Biến đổi gen

(1.5.3))

Nội dung Dự thảo Ban đầu
Phần I: Những yêu cầu tổng quát đối với Nhà máy thức ăn
Nguyên tắc 1 (Những yêu cầu tổng quát đối với Nhà máy thức ăn)

•

Phần II: Nguồn gốc thành phần
•

Nguyên tắc 2 (Thành phần nguồn gốc biển)

•

Nguyên tắc 3 (Thành phần thực vật)

•

•

Có nguồn gốc từ Đậu nành & Cọ dầu

•

Có nguồn gốc từ thực vật khác

Nguyên tắc 4 (Thành phần động vật)

Nguyên tắc 4: Thành phần động vật
NCTKT Động vật kết luận:
1.Sản

phẩm có nguồn gốc từ động vật hiện đang được điều chỉnh theo các quy định an toàn thực

phẩm quốc gia và/hoặc khu vực
2.Hiện
3.Khả

không có chương trình chứng nhận tác động môi trường / xã hội nào

năng truy xuất nguồn gốc đến cấp sản xuất động vật là cực kỳ khó khăn

Nguyên tắc 4: Thành phần động vật
Tiêu chí 4.1

Mục đích: giảm thiểu tác động môi trường của thành phần có nguồn gốc từ động vật
trên cạn
Tiêu chí 4.1 Yêu cầu đối với thành phần từ động vật trên cạn (điểm nổi bật):
•100%

phải đáp ứng Tiêu chí 1.5 (Đánh giá rủi ro (1.5.1), Truy xuất nguồn gốc (1.5.2) và Biến đổi gen

(1.5.3))

Cảm ơn quý vị!

michiel.fransen@asc-aqua.org
www.asc-aqua.org
+31 6 47 103 247

