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Thực thi chỉ thị tại EU



Thực thi chỉ thị tại Liên 
minh châu Âu

Sự hài hòa thông qua 
Diễn đàn

o ECHA điều 
phối

Ví dụ về các hoạt 
động của Diễn đàn

o Dự án

o Bản trích yếu



Diễn đàn 
là gì?

• REACH thành lập một cơ 
quan chính thức cấp EU để 
điều phối công tác thực thi 
chỉ thị

• Thành viên: 
• đại diện từ các Cơ quan 

thực thi quốc gia
• nhiều người trong số họ 

là thanh tra viên

• Được hỗ trợ bởi Ban thư ký 
diễn đàn tại ECHA



Thực thi ở 
cấp quốc gia

Các nước thành viên xác định 
các ưu tiên quốc gia và các 
chiến dịch thực thi cấp quốc 
gia
Hải quan / Cơ quan kiểm soát
biên giới đóng một vai trò quan
trọng

Ngoài ra họ cũng tham gia tích
cực vào Diễn đàn

Diễn đàn là một bộ phận quan trọng trong công
tác thực thi chỉ thị ở cấp quốc gia
Điều chỉnh giữa các ưu tiên quốc gia và ưu 
tiên của EU
• Không có sự chồng chéo/xung đột chức năng
• Bổ sung thêm thông tin và hỗ trợ
• Kết quả có được ở cấp quốc gia và cấp EU 

là tương đương



Ví dụ - Thực tiễn thực thi chỉ thị ở 
Phần Lan

§ Một số chính quyền hợp tác 
§ Các sản phẩm cần kiểm soát được “gán cờ” trong hệ thống 

thông quan của Hải quan
§ Mã hải quan, nước xuất xứ, v.v. được sử dụng trong sản phẩm 

được chọn
§ Thanh tra bảo vệ người tiêu dùng đưa ra quyết định lấy mẫu

§ Phòng thí nghiệm của hải quan tiến hành phân tích (1-7 
ngày)

§ Bộ phận an toàn sản phẩm đưa ra quyết định về việc chấp 
nhận/từ chối thông quan

§ OK (chấp nhận), được chấp nhận kèm theo lưu ý (được thông báo), 
không tuân thủ (bị từ chối)

§ Văn bản báo cáo kiểm tra và quyết định được giao cho khách 
hàng, tức là nhà nhập khẩu sản phẩm 



Hóa chất trong vật phẩm - kết 
quả ở Thụy Điển

Đã phát 
hiện

Vật phẩm

SCCP + DEHP 1 Vỏ bọc ghế xe

Chì + DEHP 1 Thẻ hành lý

DEHP 9 Túi xách, găng tay, đệm sàn cao 
su, đệm bảo vệ đầu gối, miếng 
dán 3D, vỏ bao trượt cho máy tính 
bảng, mồi câu cá

ADA 4 Mũ bảo hiểm chơi khúc côn cầu, 
thảm tập luyện

ADA + DEHP 1 Tấm ốp bánh lái

14 vật phẩm có 
hóa chất clo

11 % Trong số 130 vật phẩm



Mục tiêu - Thực thi chỉ thị tại EU

Thiết bị điện Đồ chơi Đồ thể thao, giải trí

Vật phẩm xây dựng
Vật phẩm thiết kế nội 
thất

Quần áo, giày 
dép, phụ kiện

Hóa chất, mỹ phẩm, chất diệt khuẩn và các sản phẩm khác…



Các lỗi phổ biến nhất
• Chì trong các thiết bị điện tử
• Paraffin chuỗi ngắn (SCCP) trong 

nhựa mềm
• Cadimi, chì và niken 

trong đồ trang sức
• Phtalate trong nhựa mềm (PVC)
• Thông tin về các hóa chất CL không 

được cung cấp
• Thiếu nhãn trên các vật phẩm đã qua 

xử lý bằng chất diệt khuẩn



Bản trích yếu thứ nhất về các 
phương pháp phân tích

Được phát hành vào 
tháng 3 năm 2016 trong 
phần Diễn đàn của trang 
web

ECHA> About Us> Who we are> Enforcement 
Forum> Enforceability of Restrictions

Các bên quan tâm có thể gửi 
thông tin/phương pháp bổ 
sung để cập nhật vào bản 
trích yếu về sau138

phương pháp được đề xuất 
(41 đầu mục hạn chế)

Phương 
thức 
chính 
thức

Phương 
pháp 
tiêu 

chuẩn

Phương 
pháp nội 

bộ

https://echa.europa.eu/
https://echa.europa.eu/about-us
https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are
https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/enforcement-forum
https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/enforcement-forum/enforceability-of-restrictions


Dự án

Cấp phép - Các hóa chất đã hết hạn sử dụng

CMR và các chất gây mẫn cảm cho da - hệ thống phân loại hài hòa 
(C&L)    

Các trường hợp được xác định bởi ECHA là có sự thiếu hụt 
theo hệ thống phân loại hài hòa C&L 

(CMR - Chất sinh ung thư, Chất gây đột biến, chất sinh độc tính 
đối với sự sinh sản)

Kinh doanh hóa chất trên Internet 
Kiểm tra xem thông tin chính xác có được cung cấp kèm theo 

các hỗn hợp được bán trực tuyến hay không 

Hóa chất trong vật phẩm
Tuân thủ các nghĩa vụ đối với các Chất có mức độ
quan ngại rất cao (SVHC) 



Các biện pháp thực thi đã thực hiện

Biện pháp khắc phục

Chế tài 
xử phạt

Tư vấn bằng lời Tư vấn bằng
văn bản

Án lệnh Xử phạt Kháng 
án/chuyển 

giao cho văn 
phòng công 

tố

Khác Tiếp tục các 
hoạt động 
theo dõi



Kết quả 
phát hiện 
trong các 

dự án:

Hàng nghìn các sản phẩm 
đã được kiểm tra trên 
khắp châu Âu

Phát hiện mức
độ không tuân
thủ cao

ECHA hiện đang
biên soạn hồ sơ
quốc gia về các vụ
việc không tuân
thủ

Nhiều sản phẩm thử 
nghiệm được nhập khẩu 
từ Trung Quốc

Báo cáo dự án sẽ được 
công bố trên trang web 
của ECHA



Dự án đã hoàn thành:

Hạn chế
• Phạm vi: 14 đầu mục
• Tiêu điểm: vật phẩm tiêu dùng
• đã kiểm tra 5625 sản phẩm
• Mức độ không tuân thủ chung: 

18%
• Mức độ không tuân thủ cao nhất 

đối với:
§ Phthalate trong đồ chơi: 

19,7%
§ Cadimi trong hợp kim hàn 

vảy cứng: 14,1%
§ Amiăng: 13,6%



Các dự án trong tương lai 
của DIỄN ĐÀN

Kinh doanh qua Internet
• Phạm vi: 
cần phải chỉ định -

rất có thể sẽ bao 
gồm các hạn chế 
và dán nhãn CLP

• Mốc thời gian:
2019 - 2021



Thông tin thêm về thực thi chỉ thị
https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/enforcement-forum



Xin cảm ơn!


