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Mặc dù vậy, trong 20 năm qua, ngày càng gia tăng những yêu cầu
đòi hỏi các tổ chức phải thực hiện những biện pháp tự nguyện để
thu mua gỗ có trách nhiệm bởi những cam kết của họ trong việc
giảm tác động của các chuỗi cung ứng gỗ tới việc bảo vệ những
loài và sinh cảnh nguy cấp, đa dạng sinh học và cộng đồng địa
phương.

Giới thiệu
Bối cảnh
Rừng trên thế giới đóng vai trò quan trọng cả ở cấp toàn cầu và
địa phương. Chúng là nền tảng để điều hòa khí hậu trái đất, bảo
tồn nguồn đa dạng sinh học và tạo sinh kế cho nhiều cộng đồng
địa phương.
Ngày nay nhiều khu rừng tự nhiên trên thế giới đã biến mất mà
chủ yếu những tổn thất này xuất hiện trong 100 năm qua. Mặc dù
có nhiều lý do dẫn đến sự hủy hoại liên tục rừng tự nhiên nhưng
một trong những đe dọa lớn nhất đến từ những hoạt động quản lý
rừng không bền vững và nạn khai thác gỗ bất hợp pháp.
Nạn khai thác gỗ bất hợp pháp dẫn đến những tác động nghiêm
trọng sau đối với nhiều quốc gia sản xuất gỗ thuộc nhóm các
nước đang phát triển:

Thị trường gỗ và lâm sản gỗ được mua bán có trách nhiệm đã tăng
lên, đặc biệt là nhu cầu gỗ được chứng nhận bởi bên thứ ba. Các
doanh nghiệp, Chính phủ và cộng đồng địa phương đang xây dựng
chi tiết những nội dung về cung ứng gỗ hợp pháp và gỗ có trách
nhiệm trong chính sách mua sắm của họ. Những sáng kiến của tổ
chức phi chính phủ, như Mạng lưới kinh doanh lâm sản toàn cầu
của WWF, thúc đẩy thương mại gỗ và sản phẩm gỗ có trách nhiệm
trên phạm vi quốc tế thông qua việc liên kết các mạng lưới nhà
cung cấp cho trách nhiệm và những người mua có trách nhiệm.
Việc xây dựng Quy định về gỗ của EU chỉ là một lý do tại sao các
tổ chức quan tâm đến thực hiện trách nhiệm giải trình trong việc
mua gỗ và sản phẩm gỗ trong chuỗi cung ứng. Ngoài việc đạt được
sự tuân thủ pháp luật trên thị trường Anh, những lợi ích khác của
việc thực hiện thu mua gỗ hợp pháp và có trách nhiệm là:
• Thỏa mãn các chính sách thu mua ngày càng thắt chặt của
khách hàng;

• Tác động môi trường;
• Mất nguồn thu, Ngân hàng Thế giới ước tính thiệt hại khoảng
10 tỷ đến 15 tỷ Bảng Anh mỗi năm; và
• Nạn tham nhũng, làm hủy hoại quy định của pháp luật và quản
lý Nhà nước và cung cấp tài chính cho xung đột vũ trang

Quy định về gỗ của EU
Vào ngày 3 tháng 3 năm 2013, Quy định về gỗ của EU số 995/2010
yêu cầu những doanh nghiệp đưa gỗ và sản phẩm gỗ vào thị trường
EU (Quy định này còn được gọi tắt là EUTR và ở trong tài liệu này
được gọi là Quy định ) (1) sẽ có hiệu lực tại EU. Quy định này áp
dụng cho những tổ chức kinh doanh các loại nguyên vật liệu gỗ,
bao gồm cả nguyên vật liệu làm từ giấy và bột giấy.
Cho đến khi giới thiệu Quy định về gỗ của EU số 995/2010 vào
năm 2010, chưa từng có một quy định nào của EU cấm kinh doanh
gỗ bất hợp pháp hoặc yêu cầu các tổ chức phải thực hiện những
bước đi quan trọng nhằm đảm bảo gỗ mà tổ chức kinh doanh có
nguồn gốc hợp pháp. Trên phạm vi toàn cầu, đã có quy định quan
trọng để đối phó việc kinh doanh gỗ bất hợp pháp là Đạo luật Thực
phẩm, Bảo tồn và Năng lượng của Hoa Kỳ năm 2008 (3) cấm gỗ
bất hợp pháp vào thị trường Hoa Kỳ.
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• Giảm thiểu rủi ro kinh doanh liên quan đến thất bại trong hoạt
động cung ứng tiềm năng, những rủi ro này có thể xuất hiện khi
mua gỗ bất hợp pháp;
• Khác biệt hóa nhãn mác đối với khách hàng và người tiêu dùng
có trách nhiệm; và
• Tạo nhiều cơ hội hơn đối với việc sáng tạo trong thiết kế sản
phẩm thông qua nhận thức tốt hơn chuỗi cung ứng gỗ hợp pháp
và có trách nhiệm.
Cho đến nay, những tổ chức thực hiện một cách tự nguyện việc
thu mua lâm sản có trách nhiệm đã tạo ra trở ngại cho những
doanh nghiệp khác.
Quy định về gỗ của EU coi việc đưa gỗ bất hợp pháp vào thị
trường EU là hành động phạm pháp và tất cả các tổ chức thuộc
phạm vi áp dụng của Quy định phải thực hiện các hành động đảm
bảo rằng ít nhất họ kinh doanh và cung cấp gỗ hợp pháp.
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Quy định về gỗ của EU có những mục đích sau:
•
•

•

Cấm đưa gỗ và sản phẩm gỗ bất hợp pháp vào thị trường
EU;
Giảm thiểu rủi ro kinh doanh gỗ bất hợp pháp bằng cách
yêu cầu những tổ chức đưa gỗ và sản phẩm gỗ vào thị
trường EU phải thực hiện hệ thống trách nhiệm giải trình;
và
Tăng cường truy nguyên gỗ và sản phẩm gỗ để tất cả các
tổ chức trong chuỗi cung ứng gỗ biết được ai đã cung cấp
gỗ cho họ và họ cung ứng gỗ cho ai.

Việc thực hiện Quy định về gỗ của EU sẽ được kiểm soát bởi
những cơ quan có thẩm quyển ở cấp quốc gia, những cơ quan này
sẽ kiểm tra và đảm bảo việc thực thi Quy định và có mức phạt cho
những hành động không tuân thủ. Tại nước Anh, cơ quan có thẩm
quyền là Văn phòng Đo lường quốc gia.
Nội dung quan trọng của Quy định về gỗ của EU đối với những tổ
chức châu Âu bao gồm:
•
•
•

Một tổ chức phải đối mặt với các mức phạt nếu đưa gỗ
bất hợp pháp vào thị trường EU.
Cũng là một sự vi phạm nếu không đưa hệ thống trách
nhiệm giải trình vào hoạt động kinh doanh của tổ chức.
Mua gỗ có chứng nhận giúp tuân thủ Quy định này. Việc
này giảm đáng kể những nỗ lực cần thiết để thu thập dữ
liệu và thực hiện các tiến trình đánh giá và hạn chế rủi ro.

Hướng dẫn
Hướng dẫn nhằm giúp các tổ chức:
•
•

•
•
•

Hiểu Quy định về gỗ của EU là gì;
Hiểu rõ liệu tổ chức có bị ảnh hưởng bởi Quy định về gỗ
của EU không, và nếu có, tổ chức bị ảnh hưởng thế nào
(ví dụ khi họ là doanh nghiệp đưa gỗ và sản phẩm gỗ đầu
tiên vào thị trường EU và/hay doanh nghiệp thương mại).
Xây dựng và thực hiện hệ thống trách nhiệm giải trình để
giảm thiểu rủi có gỗ bất hợp pháp trong chuỗi cung ứng;
Trao đổi việc thực hiện hệ thống trách nhiệm giải trình
với các bên quan tâm, bao gồm các cơ quan pháp luật; và
Chia sẻ bài học kinh nghiệm, công cụ tốt và khung thực
hiện nhằm giúp cho tổ chức vượt qua cả tính tuân thủ,
hướng tới việc thu mua gỗ và sản phẩm gỗ có trách
nhiệm.

Đây không phải là văn bản pháp luật thay thế Quy định về gỗ của
EU mà nhằm mục đích sử dụng cùng với Quy đinh về gỗ của EU,
Quy định hướng dẫn thực hiện và những hướng dẫn khác của Ủy
ban EC và các cơ quan có thẩm quyền tại các quốc gia thành viên.
Nội dung của Hướng dẫn này không được hiểu là tư vấn pháp lý.
Hướng dẫn phục vụ các tổ chức hoạt động ở nước Anh, nhưng
cũng có thể được sử dụng bởi các tổ chức hoạt động tại những quốc
gia thành viên khác.

Quy định về gỗ của EU cũng có tác động tới những tổ chức không
nằm trong phạm vi áp dụng của Quy định. Nó yêu cầu một loạt
những hành động tốt trong việc thu mua gỗ, góp phần làm tăng trở
ngại cho những tổ chức khác trong ngành.
Việc thực hiện Quy định về gỗ của EU được hỗ trợ bởi Quy định
(EU) số 607/2012 ban hành vào ngày 6 tháng 7 năm 2012 về những
quy định chi tiết liên quan đến hệ thống trách nhiệm giải trình, tần
suất và bản chất của việc kiểm tra các các tổ chức giám sát mà Quy
định về gỗ của EU số 995/2012 của Nghị viện và Hội đồng châu
Âu đã đề cập (ở đây gọi Quy định này là Quy định thực hiện) (2).
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1 Phạm vi

Tài liệu này đưa ra hướng dẫn về Quy chế (EU) Số 995/2010 quy
định các nghĩa vụ của các doanh nghiệp, những đơn vị đưa gỗ và
sản phẩm gỗ vào thị trường (sau đây gọ tắt là Quy chế) [1]. Cụ thể
hướng dẫn tập trung vào:
a) Đối tượng bị ảnh hưởng bởi Quy chế và những nghĩa
vụ của họ (xem Khoản 3);
b) Cách thức xây dựng và thực hiện một hệ thống trách nhiệm
giải trình để giảm thiểu đến mức thấp nhất nguy cơ gỗ bất
hợp pháp tham gia vào chuỗi cung ứng (xem Khoản 4 và
Khoản 5); và
c) Những phương thức hiệu quả về thu mua có trách nhiệm gỗ
và sản phẩm gỗ mà vượt quá các yêu cầu tối thiểu của Quy
chế, bao gồm truyền thông về trách nhiệm giải trình cho các
bên liên quan (xem Khoản 6 và các hướng dẫn khác được đề
cập trong phần mũi tên màu xanh lá cây hướng lên trên ).
Tài liệu PAS này cũng đưa ra thông tin tham khảo cho Quy chế
thực hiện của Ủy ban (EU) Số 607/2012 ngày 6 tháng 7 năm 2012
về các quy định chi tiết liên quan tới hệ thống trách nhiệm giải
trình vcungx như tần suất và bản chất của các hoạt động kiểm tra
với các tổ chức giám sát được đề cập trong khuôn khổ Quy chế
(EU) Số 995/2012 của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng Châu
Âu đặt ra các nghĩa vụ, bổn phận của các doanh nghiệp, những
đơn vị đưa gỗ và sản phẩm gỗ vào thị trường (sau đây gọi tắt là
Quy chế thực hiện) [2].

! Tài liệu PAS này áp dụng đối với tất cả các tổ chức có trách
nhiệm tuân thủ Quy chế, gồm những đơn vị kinh doanh gỗ và
sản phẩm gỗ nhập khẩu hoặc trong nước trên thị trường EU.

 Tài liệu PAS này cũng có thể được sử dụng bởi các tổ chức
khác có liên quan đến gỗ và sản phẩm gỗ quan tâm tới việc
cải thiện các phương thức truy xuất nguồn gốc có trách
nhiệm.

Nó bao gồm các loại gỗ và sản phẩm gỗ bị ảnh hưởng bởi Quy
chế, theo đó một danh sách các loại được đưa vào trong phần phụ
lục của Quy chế này. Các ví dụ về gỗ và sản phẩm gỗ chịu ảnh
hưởng bởi Quy chế bao gồm các vật liệu cứng như gỗ xẻ cứng và
mềm, và các vật liệu tổng hợp như ván dăm, bột giấy, giấy và các
sản phẩm từ giấy như sổ tay và phong bì và một số loại bao bì khi
chúng được bán ở dạng thành phẩm. Phụ lục của Quy chế này đã
được sao lại trong Bảng 1.
Tài liệu PAS này cũng áp dụng đối với các tổ chức giám sát ở nơi
mà nó có thể đưa ra một tiêu chuẩn cho việc xây dựng một hệ
thống trách nhiệm giải trình và được sử dụng như là thông tin tham
chiếu để hỗ trợ thẩm định các dịch vụ do các tổ chức dạng này
cung cấp.

Bảng 1 – Các loại gỗ và sản phẩm gỗ chịu tác động bởi Quy chế

CN Code A), B), C)

Mô tả

4401

Gỗ nhiên liệu, dạng khúc, thanh nhỏ, cành, bó hoặc các dạng tương tự; vỏ bào,dăm gỗ; phế
liệu gỗ và mùn cưa, đã hoặc chưa đóng thành khối, bánh, viên hoặc các dạng tương tự

4403

Gỗ cây, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc dác gỗ hoặc đẽo vuông thô

4406

Tà vẹt đường sắt hoặc đường xe điện (thanh ngang) bằng gỗ

4407

Gỗ đã cưa hoặc xẻ theo chiều dọc, lạng hoặc bóc, đã hoặc chưa bào, đánh giấy ráp hoặc
ghép nối đầu, có độ dầy trên 6 mm.

4408

Tấm gỗ lạng làm lớp mặt (kể cả tấm gỗ thu được bằng cách lạng gỗ ghép), gỗ lạng để làm
gỗ dán hoặc để làm gỗ ép tương tự khác và gỗ khác, đã được xẻ dọc, lạng hoặc bóc tách, đã
hoặc chưa bào, đánh giấy ráp, ghép hoặc nối đầu, có độ dày không quá 6 mm
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Bảng 1 - Các loại gỗ và sản phẩm gỗ chịu tác động bởi Quy chế (tiếp)

CN Code A), B), C)
4409

4410

4411
4412
4413 00 00
4414 00
4415

4416 00 00
4418
9403 30
9403 40
9403 50 00
9403 60
9403 90 30
9406 00 20

Mô tả
Gỗ (kể cả gỗ ván và viền dải gỗ trang trí để làm sàn, chưa lắp ghép) được tạo dáng liên tục (làm
mộng, soi rãnh, bào rãnh, vát cạnh, ghép chữ V, tạo gân, gờ dạng chuỗi hạt, tạo khuôn hình, tiện tròn
hoặc gia công tương tự) dọc theo các cạnh, đầu hoặc bề mặt, đã hoặc chưa bào, đánh giấy ráp hoặc
nối đầu.
Ván dăm, ván dăm định hướng (OSB) và các loại ván tương tự (ví dụ, ván xốp) bằng gỗ hoặc bằng
các loại vật liệu có chất gỗ khác, đã hoặc chưa liên kết bằng keo hoặc bằng chất kết dính hữu cơ
khác.
Ván sợi bằng gỗ hoặc bằng các loại vật liệu có chất gỗ khác, đã hoặc chưa ghép lại bằng keo hoặc
bằng các chất kết dính hữu cơ khác.
Gỗ dán, gỗ dán ván lạng và các tấm ván khác tương tự
Gỗ đã được làm tăng độ rắn, ở dạng khối, tấm, thanh hoặc tạo hình.
Khung tranh, khung ảnh, khung gương bằng gỗ hoặc các sản phẩm bằng gỗ tương tự
Hòm, hộp, thùng thưa, thùng hình trống và các loại bao bì tương tự, bằng gỗ; tang cuốn cáp bằng gỗ;
giá kệ để kê hàng, giá để hàng kiểu thùng và các loại giá để hàng khác, bằng gỗ; vành đệm giá kệ để
hàng bằng gỗ.
Thùng tô nô, thùng baren, thùng hình trống, hình trụ, có đai, các loại thùng có đai khác và các bộ
phận của chúng, bằng gỗ, kể cả các loại tấm ván cong.
Đồ mộc, đồ gỗ dùng trong xây dựng, kể cả panen gỗ có lõi xốp nhân tạo, panen lát sàn và ván lợp đã
lắp ghép.
Bột giấy và giấy thuộc Chương 47 và 48 của Mã hiệu CN A) với ngoại lệ là các sản phẩm từ tre nứa
hoặc vật liệu tái chế (phế liệu và vụn thừa)
Đồ nội thất khác và các bộ phận của chúng cho văn phòng (9403): Đồ gỗ nội thất các loại dùng trong
văn phòng (30)
Đồ nội thất khác và các bộ phận của chúng (9403): Đồ gỗ nội thất các loại dùng trong bếp (40)
Đồ nội thất khác và các bộ phận của chúng (9403): Đồ gỗ nội thất các loại dùng trong phòng ngủ
(50 00)
Đồ nội thất khác và các bộ phận của chúng (9403): các loại đồ gỗ nội thất khác (60)
Đồ nội thất khác và các bộ phận của chúng (9403): các bộ phận (90): bằng gỗ (30)
Vật liệu kết cấu xây dựng (9406 00): bằng gỗ (20)

A)

Phụ lục của Quy chế liệt kê danh sách các sản phẩm chịu tác động của Quy chế theo mã hiệu tên gọi kết hợp (CN). Trong khi phụ lục của Quy
chế có thể hỗ trợ bạn nhanh chóng xác định những loại sản phẩm chính chịu tác động, danh sách đầy đủ tất cả các mã hiệu CN mang lại một
danh mục các hình thức phân loại một cách toàn diện hơn, như những thông tin mô tả chi tiết cần thiết đối với các sản phẩm giấy và bột giấy
được đề cập tại Chương 47 và Chương 48 về các tên gọi. Danh sách đầy đủ với tất cả các mã hiệu CN được cung cấp tại Phụ lục 1 của Quy chế
hội đồng (EEC) Số 2658/87 [4], phiên bản cập nhật nhất hiện đang có tại:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/combined_nomenclature/index_ en.htm.

B)

Nếu vẫn còn những quan ngại về liệu có hay không một sản phẩm được đưa vào trong Quy chế, đường dây trợ giúp phân loại HMRC 01702 366
077 có thể hỗ trợ tìm hiểu mã hiệu CN nào (cũng được biết tới với tên gọi Mã số hải quan) của một sản phẩm trong nhóm, do vậy có thể kiểm
tra lại phụ lục của Quy chế để xác định nó có được đưa vào hay không.
C)
Điều 14 của Quy chế chỉ ra rằng Ủy ban Châu Âu có thể sửa đổi hoặc bổ sung danh mục gỗ và sản phẩm gỗ được nêu trong Phụ lục của
Quy chế.
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2.5 Quốc gia khai thác
Quốc gia hoặc lãnh thổ nơi gỗ hoặc thành phần gỗ trong các
sản phẩm gỗ đã được khai thác [Quy chế (EU) Số 995/2010
[1], Điều 2(e)]

Theo mục tiêu của Tài liệu PAS này, những thuật ngữ và định
nghĩa sau được sử dụng.

2.6 Khách hàng
Tổ chức hoặc cá nhân nào tiếp nhận một sản phẩm

2.1 Pháp luật hiện hành
Pháp luật có hiệu lực trong quốc gia khai thác bao gồm các quyền
khai thác gỗ trong ranh giới được pháp luật công nhận, các khoản
thanh toán cho quyền khai thác và gỗ bao gồm cả các loại thuế
liên quan đến khai thác gỗ, luật pháp khai thác gỗ, bao gồm cả về
môi trường và lâm nghiệp bao gồm cả quản lý rừng và bảo tồn đa
dạng sinh học, (ở nơi trực tiếp có liên quan đến khai thác gỗ),
quyền hợp pháp của bên thứ ba liên quan đến sử dụng và sở hữu
mà bị ảnh hưởng bởi khai thác gỗ, thương mại và hải quan (trong
phạm vi ngành lâm nghiệp có liên quan)
[Quy chế (EU) Số 995/2010 [1], Điều 2(h)]

[BS EN ISO/IEC 9000:2005, 3.3.5]

2.7 Người sử dụng
Người mua sản phẩm vì mục đích dử dụng

CHÚ Ý Giả thiết là nếu không có hoạt động thương mại tiếp
nào như là một phần của một thương vụ, người nhận là khách
hàng đầu cuối, và như vậy được miễn các nghĩa vụ doanh
nghiệp thương mại được quy định tại Quy chế.

2.8 Khai thác trái phép

2.2 Chứng nhận

khai thác trái với pháp luật hiện hành tại quốc gia khai thác

Việc chứng nhận của bên thứ ba liên quan tới các sản phẩm,
quá trình, hệ thống hoặc con người

[Quy chế (EU) Số 995/2010 [1], Điều 2(g)]

[BS EN ISO/IEC 17000:2004, 5.5]

2.9 Khai thác hợp pháp

2.3 Chuỗi hành trình sản phẩm (COC)

khai thác theo pháp luật hiện hành tại quốc gia khaithác

Đường đi của nguyên liệu thô hoặc qua chế biến hoặc thành
phẩm từ rừng đến người tiêu dùng bao gồm từng giai đoạn thay
đổi, sản xuất, lưu kho và vận chuyển nơi mà tiến độ tới giai đoạn
tiếp sau có sự thay đổi về sự sở hữu của vật liệu hoặc sản phẩm
thường có chứng từ, tài liệu kèm theo

[Quy chế (EU) Số 995/2010 [1], Điều 2(f)]

2.4 Cơ quan có thẩm quyền

2.10 Tổ chức giám sát
Tổ chức cung cấp các hệ thống trách nhiệm giải trình cho các
doanh nghiệp thương mại mà lựa chọn sử dụng chúng, đây chính
là những phương tiện hỗ trợ các doanh nghiệp thương mại đó
thực thi các nghĩa vụ, trách nhiệm của mình

Thẩm quyền được trao bởi quốc gia thành viên EU để đảm bảo
áp dụng đúng đắn Quy chế trong phạm vi quyền lực của mình
đồng thời nắm giữ chức năng giám sát/ điều hành

2.11 Doanh nghiệp sản xuất

CHÚ Ý Cơ quan được bổ nhiệm giữ vai trò cơ quan có thẩm

bất kỳ cá nhân hoặc pháp nhân đưa gỗ hoặc sản phẩm gỗ vào
thị trường

quyền của Vương quốc Anh là Cơ quan Đo lường Quốc gia.

[Quy chế (EU) Số 995/2010 [1], Điều 2(c)]
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2.12 Đưa vào thị trường
Việc cung cấp bằng mọi phương tiện, không phân biệt kỹ
thuật bán hàng sử dụng, gỗ hoặc sản phẩm gỗ lần đầu
tiên trên thị trường nội bộ để phân phối hoặc sử dụng
trong quá trình của một hoạt động thương mại, cho dù có
trả tiền hay miễn phí.
CHÚ Ý 1 Nó cũng bao gồm việc cung cấp bằng các
phương tiện giao tiếp ở khoảng cách xa như quy định
tại Chỉ thị 97/7/EC của Nghị viện Châu Âu và của Hội
đồng ngày 20/5/1997 về bảo vệ người tiêu dùng đối với
các hợp đồng mua từ xa [5].
CHÚ Ý 2 Việc cung cấp vào thị trường nội bộ của sản
phẩm gỗ có nguồn gốc từ gỗ hoặc các sản phẩm gỗ đã
đưa vào thị trường nội bộ không được coi là “đưa vào thị
trường”.
[Quy chế (EU) Số 995/2010 [1], Điều 2(b)]

2.13 Nguyên liệu phục hồi
Vật liệu được lấy từ một hoạt động mà kết quả về mặt nguyên
tắc theo đó là chất thải phục vụ cho một mục đích hữu ích bằng
cách thay thế các nguyên liệu khác mặc dù đã được sử dụng để
thực hiện một chức năng cụ thể, hoặc chất thải được chuẩn bị để
thực hiện chức năng đó trong một nhà máy hoặc một nền kinh
tế quy mô rộng lớn hơn
[trích từ Chỉ thị 2008/98/EC [6], Điều 3(15)]

2.14 Nguyên liệu tái chế
Vật liệu được lấy từ một hoạt động phục hồi mà theo đó các vật
liệu đã qua sử dụng được tái chế thành các sản phẩm, nguyên
liệu hoặc hợp chất vì mục đích ban đầu hoặc các mục đích khác
CHÚ Ý Nó bao gồm việc tái chế vật liệu hữu cơ nhưng không
bao gồm phục hồi năng lượng và quá trình tái chế thành các vật
liệu mà sẽ được sử dụng như nhiên liệu hoặc các hoạt động san
lấp.

(CPF).

2.16 Gỗ và sản phẩm gỗ
Gỗ và sản phẩm gỗ nêu ra trong Phụ lục, ngoại trừ sản
phẩm gỗ hoặc các thành phần của sản phẩm đó được sản
xuất từ gỗ hoặc các sản phẩm gỗ đã kết thúc vòng đời và
nếu không sẽ bị xử lý như chất thải
CHÚ Ý 1 Một danh mục gỗ và sản phẩm gỗ được xây
dựng trong phụ lục của Quy chế được mô tả cụ thể tại
Bảng 1.
CHÚ Ý 2 Điều quan trọng cần chú ý rằng cụm từ “sản
phẩm gỗ” bao gồm một loạt các vật liệu có nguồn gốc
từ gỗ, bao gồm cả các vật liệu từ giấy và bột giấy.
[Quy chế (EU) Số 995/2010 [1], Điều 2(a)]

2.17 Truy xuất
Khả năng (thường thông qua chứng từ, tài liệu) để kết nối giữa
các giai đoạn sản xuất
CHÚ Ý Ví dụ, khả năng kết nối từ thân cây tới gốc cây và một
tập giấy in tới giấy được sử dụng để tạo thành tập.

2.18 Truy xuất xuôi
Khả năng truy xuất nguyên liệu từ điểm gốc hoặc sản xuất theo
các giai đoạn chế biến và tới khách hàng đầu cuối

2.19 Truy xuất ngược
Khả năng truy xuất ngược chiều từ sản phẩm thành phẩm
ngược trở lại các giai đoạn chế biến đến nguồn gốc của nó

2.20 Doanh nghiệp thương mại (thương gia)

[trích từ Chỉ thị 2008/98/EC [6], Điều3(17)]

bất kỳ cá nhân hoặc pháp nhân, trong quá trình hoạt động
thương mại, bán hoặc mua trên nội bộ thị trường gỗ, sản phẩm
gỗ đã đưa vào thị trường nội bộ
[Quy chế (EU) Số 995/2010 [1], Điều 2(d)]

2.15 Thuật ngữ vận chuyển

2.21 Chất thải

Các thuật ngữ giúp chỉ rõ tính chất pháp lý của hàng hóa và các
trách nhiệm theo đó của một doanh nghiệp thương mại
CHÚ Ý Ví dụ, các công trình cũ, giao trên tàu (FOB),
tiền hàng và cước phí (CFR) và cước trả tới điểm đến

Chất hoặc đồ vật mà theo đó người sở hữu loại bỏ hoặc có ý
định hoặc được yêu cầu loại bỏ

4

[Chỉ thị 2008/98/EC [6], Điều 3(1)]
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3 Các tC ch@c ch5u "nh h).ng b.i Quy ch0 và các nghBa v? c2a mình
3.1 Thông tin chung
Kho#n này cung c;p h,-ng d.n v6 cách th4c xác 01nh n$u t3 ch4c
c)a b7n ch1u #nh h,5ng b5i Quy ch$ và, n$u có, nh2ng nghCa v/,
trách nhi"m c)a t3 ch4c b7n là gì trong khuôn kh3 Quy ch$ này.
Bi6u này không có nghCa là lo7i hình t3 ch4c c)a b7n rFng xác

01nh li"u Quy ch$ có áp d/ng 0'i v-i t3 ch4c c)a b7n hay không
mà chính là nh2ng ho7t 08ng t3 ch4c b7n 0ang th!c hi"n trên th1
tr,9ng g* và s#n ph+m g* mà theo 0ó cEn ph#i th!c hi"n các nghCa
v/. M8t ph,:ng pháp ti$p c%n t@ng b,-c sA d/ng h,-ng d.n này
0= h* tr( xác 01nh các nghCa v/ c)a b7n 0,(c tóm l,(c trong Bi=u
1.

Hình 1 – Xác 01nh các nghCa v/ c)a b7n trong khuôn kh3 quy
ch$

T! ch"c c#a b$n có ch%u &nh
h'(ng c#a Quy ch) hay
không? Xem 3.2

Không

N)u b$n không có g* ho+c s&n ph,m g*
trong chu*i cung "ng c#a mình thì Quy ch)
này có l- không áp d.ng /0i v1i b$n

Có

Các s&n ph,m c#a b$n có n2m
trong ph. l.c c#a Quy ch)
không? Xem 3.3

Không

N)u không có s&n ph,m nào n2m trong ph.
l.c c#a Quy ch), hi3n t$i Quy ch) không áp
d.ng /0i v1i b$n nh'ng c4n theo dõi thêm
b(i vì quy ch) có th5 có s6a /!i

Có
Phân lo$i các ho$t /7ng c#a
t! ch"c b$n trên th% tr'8ng
g* và s&n ph,m g* là m7t
Doanh nghi3p s&n xu9t và
ho+c Doanh nghi3p th':ng
m$i (Xem 3.4)

Doanh nghi3p
s&n xu9t
Xác /%nh t! ch"c c#a
b$n là m7t Nhà s&n xu9t
và các ngh;a v. c#a
mình (Xem 3.5, 3.6 và
3.9)

%&'()&*+,-,.(&/-0120+2.&31.-,-4-,51&"#$"&

Doanh nghi3p
th':ng m$i
Xác /%nh t! ch"c c#a
b$n là m7t Th':ng nhân
và các ngh;a v. c#a
mình (Xem 3.7, 3.8 và
3.9)

5
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3.2 Xác định những tổ chức bị ảnh hưởng bởi
Quy định về gỗ của EU

3.3. Xác định những sản phẩm bị ảnh
hưởng bởi Quy định về gỗ của EU

Nếu tổ chức kinh doanh gỗ và sản phẩm gỗ trong thị trường EU
hoặc nhập khẩu những sản phẩm này vào thị trường EU thì tổ chức
phải tuân thủ Quy định về gỗ của EU.

Mỗi lần xác định xem liệu tổ chức có bị ảnh hưởng bởi Quy định
về gỗ của EU, tổ chức nên kiểm tra xem liệu gỗ và sản phẩm gỗ
của tổ chức có thuộc phạm vi áp dụng của Quy định không. Hình 2
cung cấp một số ví dụ, tuy nhiên có nhiều sản phẩm khác thuộc
phạm vi áp dụng nhưng không được liệt kê trong ví dụ.

Ví dụ về những tổ chức và hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng bởi
Quy định về gỗ của EU được thể hiện ở Hình 2.
Hình 2– Ví dụ về những tổ chức và hoạt động kinh doanh bị ảnh
hưởng bởi Quy định về gỗ của EU

Doanh nghiệp là…

… ai kinh doanh hoặc nhập khẩu
những sản phẩm sau vào thị
trường EU?

Chủ rừng hoặc các công ty
lâm nghiệp ở EU

Củi, gỗ tròn, gỗ xẻ, dăm

Nhà máy bột giấy và nhà
máy giấy

Bột (hóa học và cơ học) và giấy

Nhà máy sản xuất các loại
ván com pô sít (bao gồm cả
ván panel)

Vật liệu com pô sít như ván dán,
ván mỏng, ván ghép thanh, ván
dăm và ván dăm định hướng
(OSB)

Xưởng xẻ hoặc các cơ sở
chế biến

Gỗ xẻ và sản phẩm gỗ định hình,
thúng, thùng, thùng rượu, ván
sàn, đồ mộc xây dựng và đồ mộc
gia dụng, nhà dựng sẵn

Nhà bán lẻ, nhà bán buôn
hoặc nhà sản xuất

Đồ gỗ, khung và gương, giấy,
phong bì, thiệp, hộp, sách vở và
sổ

Đại lý, thương nhân và nhà
bán buôn

Gỗ và các sản phẩm gỗ mà
quyền ở hữu hợp pháp chuyển từ
hoặc sang tổ chức EU.

Danh mục gỗ và sản phẩm gỗ thuộc phạm vi áp dụng được cung
cấp trong phần phụ lục của Quy định về gỗ của EU, danh mục này
được tổng hợp trong Bảng 1 để tham khảo. Điều quan trọng là
phải lưu ý thuật ngữ ‘những sản phẩm gỗ’ có nghĩa là những sản
phẩm được làm từ nhiều loại vật liệu gỗ, bao gồm cả những vật
liệu từ bột và giấy.
! Việt rà soát thận trọng phụ lục của Quy định là cần thiết để
đảm bảo tổ chức xác định chính xác liệu tổ chức có thuộc phạm
vi áp dụng theo Quy định về gỗ của EU.

Những sản phẩm bị ảnh hưởng bởi Quy định về gỗ của EU được
liệt kê theo những mã số của Hệ thống danh pháp tổng hợp. Hệ
thống danh pháp tổng hợp là hệ thống phân loại toàn cầu được hài
hòa giữa những quốc gia lớn. Hệ thống danh pháp tổng hợp thường
được xác định mã với tám con số.
Trong khi phụ lục Quy định về gỗ của EU có thể giúp tổ chức xác
định nhanh chóng những loại sản phẩm bị ảnh hưởng, tổ chức cũng
cần xem bản danh mục đầy đủ của Hệ thống danh pháp tổng hợp
(CN). Điều này là do phụ lục Quy định về gỗ của EU không liệt kê
toàn bộ những đầu mục phụ, chẳng hạn như Chương 47 và Chương
48 của Hệ thống danh pháp tổng hợp mô tả chi tiết hơn về giấy và
các sản phẩm bột giấy. Danh mục toàn bộ mã số của Hệ thống
danh pháp tổng hợp được đề cập trong Phụ lục I của Quy chế Hội
đồng (EEC) số 2658/87 (4), có thể tìm thấy bản cập nhật mới nhất
trên trang điện tử:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff
_aspects/combined_nomenclature/index_en.htm.
Điều quan trọng là tổ chức cần nhận thức được có hai loại gỗ và
sản phẩm gỗ thông dụng mà tổ chức có thể thường xuyên sử dụng
hoặc buôn bán mà chỉ nằm một phần trong phạm vi áp dụng của
Quy định về gỗ của EU, đó là sản phẩm bao bì và việc sử dụng
nguyên vật liệu tái chế.
Những mã Danh pháp sản phẩm bao bì nằm trong phạm vi áp dụng
khi được đưa vào thị trường EU dưới dạng sản phẩm hàng hóa theo
đúng nghĩa chứ không phải chỉ đơn giản là bao bì đóng gói sản
phẩm khác:
•

6

Mã danh pháp CN 4415, thùng bao bì, hộp, thùng, trống,
những sản phẩm bao bì tương tự bằng gỗ;
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•

trống cáp gỗ, pallet, pallet hộp và các dạng ván tải
khác bằng gỗ, vòng đai pallet gỗ; và
Mã danh pháp CN 4819, thùng các tôn, hộp, thùng,
cặp và các thùng container đóng gói làm bằng giấy,
ván bằng giấy, những miếng chèn hoặc tấm bằng sợi
cellulose; file hộp, khay để thư và những sản phẩm
tương tự bằng giấy hoặc ván bằng giấy sử dụng trong
văn phòng, cửa hàng hoặc những nơi tương tự.

Nếu sản phẩm bao bì đóng gói được phân loại theo mã danh
pháp CN 4415 hoặc CN 4819 được sử dụng để “hỗ trợ, bảo
vệ hoặc xách” một sản phẩm khác thì sản phẩm bao bì,
đóng gói này không thuộc phạm vi áp dụng của Quy định
về gỗ của EU.
! Nếu tổ chức sản xuất hoặc kinh doanh gỗ hoặc sản phẩm gỗ
làm từ hỗn hợp giữa nguyên liệu liệu thuần khiết và nguyên liệu
tái chế, yếu tố thuần khiết của sản phẩm thuộc phạm vi áp dụng
của Quy định về gỗ của EU.
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mại được chấp nhận nhằm tránh tạo gánh nặng cho các bên tham
gia chuỗi cung ứng với những quy định về việc tiếp cận thông
tin nguồn gỗ và sản phẩm gỗ.
! Một tổ chức có thể vừa được coi là doanh nghiệp đưa gỗ và sản
phẩm gỗ vào thị trường vừa là doanh nghiệp thương mại, phụ
thuộc vào bản chất hoạt động của doanh nghiệp trên thị trường
gỗ và sản phẩm gỗ. Ví dụ như một nhà bán lẻ vừa trực tiếp nhập
khẩu gỗ và sản phẩm gỗ thuộc phạm vi áp dụng của Quy định,
vào thị trường EU, vừa mua gỗ và sản phẩm gỗ từ những nhà
cung cấp trên thị trường EU, nhà bán lẻ này thuộc cả hai loại
doanh nghiệp.

! Điều quan trọng là tổ chức xác định chính xác loại doanh
nghiệp nào - doanh nghiệp đưa gỗ và sản phẩm gỗ vào thị
trường hay doanh nghiệp thương mại – diễn tả được hoạt động
của doanh nghiệp cho từng loại gỗ và sản phẩm gỗ để hiểu
những nội dung mà tổ chức phải tuân thủ theo Quy định về gỗ
của EU.

Nguyên liệu tái chế không thuộc phạm vi áp dụng của Quy

định, tuy nhiên, cần thực hiện trách nhiệm giải trình đối với
nguyên liệu tái chế để xác minh là nguyên liệu này không thuộc
phạm vi áp dụng của Quy định.

Có một vài nhóm sản phẩm không rõ ràng ngay từ ban đầu là có
thuộc phạm vi áp dụng của Quy định hay không, ví dụ như
những sản phẩm từ tre hoặc từ cây lanh. Nếu tổ chức nghi ngờ
về việc áp dụng Quy định về gỗ của EU đối với sản phẩm của
mình:
•

•

Gọi điện cho đường dây hỗ trợ Phân loại HMRC qua
số 01702366077 để xác định chính xác mã số CN của
sản phẩm (hay còn gọi là mã số Hải quan); và
Kiểm tra xem mã CN có thuộc phụ lục Quy định về gỗ
của EU không.

3.4 Phân loại hoạt động sản xuất kinh doanh
của tổ chức trên thị trường gỗ và sản phẩm gỗ
là hoạt động của doanh nghiệp đưa gỗ và sản
phẩm gỗ vào thị trường hay doanh nghiệp
thương mại
Một khi tổ chức xác định sản phẩm bị ảnh hưởng bởi Quy định,
tổ chức phải phân loại hoạt động của tổ chức trên thị trường là
hoạt động của doanh nghiệp đưa gỗ và sản phẩm gỗ vào thị
trường hay doanh nghiệp thương mại (xem phần 3.5 đến 3.8).
Quy định về gỗ của EU xác định tổ chức là doanh nghiệp đưa gỗ
và sản phẩm gỗ vào thị trường hay doanh nghiệp thương mại
dựa theo hoạt động mà tổ chức thực hiện trên thị trường và xác
định quy định cho mỗi dạng doanh nghiệp. Việc phân biệt doanh
nghiệp đưa sản phẩm vào thị trường và doanh nghiệp thương
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3.5 Nhận diện doanh nghiệp đưa gỗ và sản
phẩm gỗ vào thị trường
Một doanh nghiệp đưa gỗ và sản phẩm gỗ vào thị trường theo
Điều 2 (c) Quy định về gỗ của EU được định nghĩa là “bất kỳ
thể nhân hay pháp nhân nào đưa gỗ và sản phẩm gỗ vào thị
trường”.
! Hoạt động “đưa gỗ vào thị trường” được định nghĩa theo Điều
2 (b) của Quy định là: “việc cung ứng gỗ và sản phẩm gỗ, bằng
bất kỳ phương tiện nào, sử dụng bất kể kỹ thuật bán hàng nào,
đầu tiên vào thị trường nội địa để phân phối hoặc sử dụng trong
các hoạt động thương mại, bất kể là sản phẩm phải mua và thanh
toán hay sản phẩm miễn phí.

Doanh nghiệp đưa gỗ và sản phẩm gỗ vào thị trường bao gồm
những tổ chức mà hoạt động của họ là đưa gỗ và sản phẩm gỗ
được trồng và sản xuất tại EU (bao gồm gỗ và sản phẩm gỗ
trồng nội địa) vào thị trường EU. Ví dụ về kiểu doanh nghiệp
này được thể hiện ở Hình 3. Việc tuân thủ Quy định về gỗ của
EU bắt đầu từ khi cây gỗ được khai thác và buôn bán thông qua
hoặc không thông qua giao dịch tài chính, để phân phối hoặc sử
dụng cho hoạt động thương mại. Cây gỗ được trồng trong rừng
của EU, tức là cây đứng, không thuộc phạm vi áp dụng của Quy
định do chúng vấn chưa được khai thác.
! Nếu tổ chức tham gia vào hoạt động lâm nghiệp trong phạm vi
lãnh thổ EU và/hoặc gỗ trồng tại nước Anh, tổ chức có thể tham
khảo Phụ lục A để xem ví dụ về doanh nghiệp đưa gỗ được
trồng ở Anh vào thị trường EU.
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Hình 3 – Ví dụ về doanh nghiệp đưa gỗ và sản phẩm gỗ được trồng tại EU vào thị trường EU
a) Chủ rừng EU cung cấp gỗ khai thác, dăm gỗ hoặc những sản phẩm gỗ đã chế biến từ rừng của chính họ

b) Công ty khai thác lâm nghiệp ở Thụy Điển mua cây đứng từ chủ rừng tại Thụy Điển và thuê nhà thầu khai thác gỗ

c) Nhà máy tổng hợp tại EU cung cấp bột giấy, giấy và những sản phẩm gỗ khác sử dụng nguyên liệu từ rừng của chính họ
Chú ý: Một số ví dụ cụ thể hơn về các doanh nghiệp sản xuất đưa gỗ trồng ở Anh vào thị trường EU được nêu trong Hình A1
Hình 4 – Ví dụ về doanh nghiệp nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ từ quốc gia ngoài EU và đưa sản phẩm vào thị trường EU

a) Chủ rừng EU cung cấp gỗ khai thác, dăm gỗ hoặc những sản phẩm gỗ đã chế biến từ rừng của chính họ

b) Nhà bán lẻ nhập khẩu gỗ trực tiếp (trực tiếp từ nhà sản xuất hoặc qua đại lý hoặc qua các nhóm mua hàng địa phương) sản phẩm gỗ
hoàn thiện như đồ gỗ làm ngoài thị trường EU và bán sản phẩm này tại cửa hàng hoặc bán trực tuyến.
c) Nhà máy bên ngoài EU hoặc đại lý có sở hữu hợp pháp gỗ và sản phẩm gỗ và bán những sản phẩm này cho công ty tại EU theo thỏa
thuận điều khoản “Cước phí trả tới” (CPT) khi hàng hóa được chuyển đến cho người mua tại điểm đến được xác định.

d) Nhà buôn nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trực tiếp để cung ứng thị trường EU

e) Nhà máy giấy nhập khẩu trực tiếp bột giấy để sản xuất và phân phối nguyên liệu từ giấy

f) Nhà máy nhập khẩu gỗ hoặc ván từ gỗ và kết hợp chúng với nguyên liệu trồng tại EU để sản xuất và phân phối sản phẩm hoàn thiện tại
EU

g) Đại lý thu mua không trực tiếp liên quan đến gỗ nhưng đại diện tổ chức nhập khẩu gỗ trực tiếp

i) Nhà bán lẻ nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ cho hoạt động nội bộ của họ và gọi tên những sản phẩm này là “hàng hóa không bán”
(GNFR)

j) Công ty năng lượng mua dăm gỗ từ nhà cung cấp bên ngoài EU và nhập khẩu vào thị trường nước Anh, tại đây công ty sử dụng dăm gỗ
để sản xuất năng lượng để bán. Trong trường hợp này, công ty năng lượng trở thành doanh nghiệp đưa gỗ vào thị trường thậm chí sản
phẩm cuối cùng của công ty, năng lượng, không nằm trong phạm vi áp dụng của Quy định.

8
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!

!

Doanh nghi"p 0,a g* và s#n ph+m g* vào th1 tr,9ng c?ng bao
g&m nh2ng t3 ch4c mà ho7t 08ng c)a hG là nh%p kh+u g* và s#n
ph+m g* bên ngoài EU và 0,a nh2ng s#n ph+m này (ví d/ nh,
g* và s#n ph+m g* có mHt t7i EU và 0ã 0,(c thông quan) vào
th1 tr,9ng EU 0= ch$ bi$n, bán hoHc sA d/ng riêng cho t3 ch4c.
Ví d/ v6 ki=u doanh nghi"p này 0,(c th= hi"n 5 Hình 4.

"#$!%&%'!"#$"
3.6 Quy (5nh (,i v:i nhAng doanh nghi%p ()a
g9 và s"n ph-m g9 vào th5 tr)'ng
Doanh nghi"p 0,a g* và s#n ph+m g* vào th1 tr,9ng ph#i tuân
th) Bi6u 4 Quy 01nh v6 g* c)a EU:
a)

! T3 ch4c thuê 0:n v1 cung c;p d1ch v/ 0= 0,a g* và s#n
ph+m g* vào th1 tr,9ng, có th= cEn ph#i 0ánh giá xem
nh2ng 0:n v1 cung c;p d1ch v/ này có 0,(c phân lo7i là
doanh nghi"p 0,a g* và s#n ph+m g* vào th1 tr,9ng theo
Quy 01nh v6 g* c)a EU không, ví d/ n$u quy6n s5 h2u h(p
pháp g* và s#n ph+m g* 0,(c chuy=n giao t7i 0i=m nào.
Trong nh2ng tr,9ng h(p không phân bi"t rõ 0:n v1 cung
c;p d1ch v/ có ph#i là doanh nghi"p 0,a g* và s#n ph+m g*
vào th1 tr,9ng không, t3 ch4c ph#i hMi c: quan ch4c nDng
liên quan.

B= giúp t3 ch4c có < t,5ng v6 g* và nh2ng s#n ph+m g* 0,(c
0,a vào n,-c Anh t@ nh2ng qu'c gia bên ngoài EU, xem Hình
5. T3 ch4c có th= xem g* dán, b8t g* và s#n ph+m xN t@ g* c4ng
là nh2ng lo7i s#n ph+m gEn nh, chJc chJn là mua t@ nh2ng qu'c
gia bên ngoài EU. SK có nh2ng t3 ch4c mà ho7t 08ng c)a hG v6
buôn bán g* và s#n ph+m g* nh%p kh+u khi$n hG tr5 thành
doanh nghi"p 0,a g* và s#n ph+m g* vào th1 tr,9ng theo Quy
01nh v6 g* c)a châu Âu.

b)

c)

“C;m 0,a g* khai thác trái phép và s#n ph+m s#n xu;t
t@ g* khai thác trái phép vào th1 tr,9ng”
“Doanh nghi"p ph#i th!c hi"n trách nhi"m gi#i trình
khi 0,a g* và s#n ph+m g* vào th1 tr,9ng. Lúc này,
doanh nghi"p sK ph#i sA d/ng khung các quy trình và
bi"n pháp, 0,(c gGi là m8t h" th'ng trách nhi"m gi#i
trình” (xem PhEn 4, h" th'ng trách nhi"m gi#i trình).”
“M*i doanh nghi"p ph#i duy trì và 0ánh giá 01nh kL h"
th'ng trách nhi"m gi#i trình mà doanh nghi"p sA d/ng
tr@ tr,9ng h(p doanh nghi"p sA d/ng h" th'ng trách
nhi"m gi#i trình do m8t t3 ch4c giám sát xây d!ng”
(xem phEn 4.6.2, T3 ch4c giám sát).

Bi6u 5(1) c)a Quy 01nh h,-ng d.n th!c hi"n khTng 01nh “thông
tin liên quan 0$n vi"c cung 4ng c)a doanh nghi"p 0,(c quy 01nh
trong Bi6u 6(1) (a) Quy 01nh v6 g* c)a EU s' 995/2010 và vi"c
th!c hi"n nh2ng quy trình gi#m thi=u r)i ro ph#i 0,(c tài li"u
hóa thông qua h& s: ch4ng t@ 0Ey 0), ph#i 0,(c l,u tr2 trong
nDm nDm và ph#i 0,(c cung c;p 0= các c: quan ch4c nDng liên
quan ki=m tra.”

Hình 5 – Qu'c gia xu;t x4 c)a g* và s#n ph+m g* bán vào n,-c Anh nDm 2010

Ván d<m
Ván s=i
SP x> t? g* cây lá kim
Gi9y và ván gi9y
SP x> t? g* cây lá r7ng
B7t g*
G* dán
Chú thích
G* và s&n ph,m g* nh@p vào n'1c Anh t? các qu0c gia EU khác
G* và s&n ph,m g* nh@p vào n'1c Anh t? các qu0c gia bên ngoài EU

GHI CHÚ: D( li'u #$%c trích t; S, li'u th,ng kê Doanh thu Th$"ng m0i H/i quan và #$%c trình bày bGi Hy ban lâm nghi'p V$"ng qu,c
Anh trong S, li'u th,ng kê lâm nghi'p n=m 2011 (7).

%&'()&*+,-,.(&/-0120+2.&31.-,-4-,51&"#$"&
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3.7 Nhận diện doanh nghiệp thương mại
Doanh nghiệp thương mại được định nghĩa theo Điều 2(d) của
Quy định là “bất kỳ thể nhân hay pháp nhân, trong một hoạt
động thương mại, bán và mua trên thị trường nội địa gỗ và
những sản phẩm gỗ đã được đưa vào thị trường”.
Là doanh nghiệp thương mại, tổ chức hoặc mua gỗ và sản phẩm
gỗ từ một doanh nghiệp đưa gỗ và sản phẩm gỗ vào thị trường,
hoặc từ doanh nghiệp thương mại khác. Tổ chức sau đó bán
những sản phẩm nay cho những doanh nghiệp thương mại khác
hoặc tới khách hàng đầu cuối. Ví dụ, khách hàng đầu cuối có thể
là khách hàng (mua sản phẩm với mục đích phi thương mại) tại
một siêu thị.

3.8 Quy định đối với doanh nghiệp thương mại
Doanh nghiệp thương mại phải tuân thủ những nội dung sau
theo Điều 5 Quy định về gỗ của EU:
a)

b)

c)

“Doanh nghiệp thương mại phải, dọc theo chuỗi cung
ứng, xác định bên cung ứng là doanh nghiệp đưa gỗ và
sản phẩm gỗ vào thị trường hay doanh nghiệp thương
mại.”
“Doanh nghiệp thương mại phải, dọc theo chuỗi cung
ứng, có thể xác định được doanh nghiệp thương mại
mà họ cung cấp gỗ và sản phẩm gỗ.”
“Doanh nghiệp thương mại phải lưu trữ thông tin liên
quan đến (… tại a) và b)…) trong ít nhất 5 năm và
phải cung cấp thông tin cho các cơ quan có thẩm
quyền nếu họ yêu cầu” (xem phần 3.9, Tăng cường
thực thi Quy định).

Là doanh nghiệp thương mại, trách nhiệm của tổ chức là truy
nguyên thương mại. Hầu hết nhưng thông tin mà tổ chức yêu cầu
để tuân thủ Quy định về gỗ của EU gần như là có trong hệ thống
quản lý hàng ngày của tổ chức.
Hồ sơ mua bán như thỏa thuận, hợp đồng và đơn đặt hàng đều
thể hiện rõ tên và địa chỉ nhà cung cấp. Nhìn chung, phần này
liên quan đến truy xuất xuôi.

Đối với những sản phẩm bị ảnh hưởng bởi Quy định về gỗ của
EU, là doanh nghiệp thương mại phải lưu trữ hồ sơ trong vòng 5
năm.

! Là doanh nghiệp thương mại, tổ chức đóng vai trò quan trọng
bởi hồ sơ mà doanh nghiệp cung cấp giúp cơ quan chức năng
trong việc điều tra ngăn chặn gỗ bất hợp pháp vào thị trường
EU.

3.9 Thực thi Quy định định về gỗ của EU
Mỗi quốc gia thành viên châu Âu phải cử một cơ quan chức
năng có thẩm quyền để thực thi Quy định về gỗ của EU. Cơ
quan được bổ nhiệm là Cục Môi trường, Thực phẩm và các Vấn
đề nông thôn (Defra) là cơ quan có thẩm quyền, và do đó cơ
quan thực thi Quy định là Phòng đo đạc quốc gia,
htt://www.bis.gov.uknmo/enforcement. Danh sách các cơ quan
có thẩm quyền tại mỗi quốc gia thành viên có trên trang
http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm.
Do Quy định cấm gỗ bất hợp pháp, mỗi quốc gia thành viên của
EU phải có quy định về hình phạt áp dụng khi vi phạm Quy
định. Những hình phạt phải được áp dụng hiệu quả, tương xứng
và có tính chất can gián và có thể bao gồm:
Những hình phạt tương xứng với thiệt hại môi trường gây ra
hoặc với giá trị của gỗ hoặc tổn thất về thuế và kinh tế từ vi
phạm;
Giữ gỗ và các sản phẩm gỗ liên quan; hoặc
Tạm ngừng ngay lập tức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
đưa gỗ và sản phẩm gỗ vào thị trường

! Điều quan trọng là lưu ý rằng cơ quan có thẩm quyền được
tuyên phạt không những quan tâm đến vấn đề gỗ bất hợp pháp
được đưa vào thị trường EU mà còn quan tâm đến thực tế là
doanh nghiệp đưa gỗ và sản phẩm gỗ vào thị trường đã và không
có hoặc vận hành hệ thống trách nhiệm giải trình phù hợp để
ngăn chặn gỗ bất hợp pháp được đưa ào thị trường.

Tương tự, chứng từ giao hàng và hóa đơn có thể được sử dụng
để xác định doanh nghiệp thương mại mà tổ chức bán gỗ và sản
phẩm gỗ. Phần này liên quan đến truy xuất ngược.
Trong nhiều trường hợp, là doanh nghiệp thương mại, tổ chức sẽ
bán sản phẩm cho người tiêu dùng cuối cùng. Lúc này, nếu Quy
định về gỗ của EU có hiệu lực, người tiêu dùng cuối cùng sẽ chỉ
nhận gỗ và sản phẩm gỗ hợp pháp từ EU.

10

Trách nhiệm của doanh nghiệp đưa gỗ và sản phẩm gỗ vào thị
trường là thực hiện những bước phù hợp và có thể chứng minh
các biện pháp và quy trình mà họ áp dụng tuân thủ Quy định về
gỗ của EU và ngăn chặn gỗ khai thác bất hợp pháp được đưa vào
thị trường EU.
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4. Hệ thống trách nhiệm giải trình

4.1. Tổng quan
Theo điều 4 của Quy định1 này, nhà kinh doanh2 (operator) được
yêu cầu thực hiện trách nhiệm giải trình khi đưa gỗ hay các sản
phẩm gỗ vào thị trường để xác định chúng không bị khai thác
một cách trái phép. Để thực hiện được điều đó, cần phải sử dụng
một cơ cấu bao gồm các quy trình và tiêu chuẩn được gọi là hệ
thống trách nhiệm giải trình.
Điều khoản này cung cấp hướng dẫn về các khía cạnh khác nhau
của hệ thống trách nhiệm giải trình được nêu trong Quy định
này.

4.2. Truy cập thông tin
4.2.1. Đối với nhà kinh doanh:
Yếu tố đầu tiên về hệ thống trách nhiệm giải trình của Quy định
là yêu cầu nhà kinh doanh phải có “những tiêu chuẩn và thủ tục
cho phép truy cập các thông tin về việc cung cấp gỗ hay các sản
phẩm gỗ ra thị trường”. Theo điều 6(1)(a) các thông tin cụ thể
được yêu cầu bao gồm:
a)

Điều này bao gồm hướng dẫn về những điều kiện mà một hệ
thống trách nhiệm giải trình cần phải có theo điều 6 của Quy
định:
•

•

•

Hệ thống biện pháp và thủ tục cho phép truy cập
những thông tin cần thiết được nêu trong Quy định
(xem điều 4.2, Tiếp cận thông tin);
Quy trình đánh giá rủi ro cho phép nhà kinh doanh
phân tích và đánh giá rủi ro của việc đưa gỗ hay các
sản phẩm gỗ bị khai thác trái phép vào thị trường (xem
điều 4.3, Quản lý đánh giá rủi ro) và
Thủ tục giảm thiểu rủi ro nhằm tối thiểu hóa những
hậu quả của việc đưa gỗ và các sản phẩm gỗ bị khai
thác trái phép vào thị trường (xem điều 4.4, Giảm
thiểu những rủi ro xác định)

Điều khoản này cũng bao gồm hướng dẫn về những yêu cầu của
Quy định và các văn bản bổ sung trong việc lưu trữ các thông tin
liên quan đến hệ thống trách nhiệm giải trình (xem điều 4.5, Lưu
trữ hồ sơ)
Thêm vào đó, điều khoản này cung cấp cái nhìn khái quát về
những lộ trình khác nhau trong việc thi hành hệ thống trách
nhiệm giải trình (xem điều 4.6, Thi hành hệ thống)

1

Quy đinh: là nói đến Quy định về gỗ và sản phẩm gỗ
của châu Âu số 995, ban hành ngày 20/10/2010, có hiệu
lực từ 3/3/2013.

b)

c)
d)
e)
f)

Một mô tả gỗ hoặc các sản phẩm gỗ, bao gồm tên
thương mại và loại sản phẩm (xem điều 5.3), tên thông
thường của loài cây và tên khoa học đầy đủ nếu có
(xem điều 5.4);
Lưu ý: Tên khoa học là đặc biệt cần thiết nếu như tên
thông thường có tính chất mơ hồ, không rõ ràng.
Quốc gia khai thác (điều 5.5) và các thông tin sau nếu
có:
1) Khu vực khai thác gỗ của quốc gia đó
Lưu ý: Thông tin này được coi là cần thiết khi có
những điều luật khác nhau áp dụng cho các khu
vực và/hoặc khi có những sự khác biệt quan trọng
xuất hiện ví dụ như những nơi có rủi ro về gỗ lậu
cao hơn.
2) Khu rừng được khai thác
Số lượng được biểu thị bằng khối lượng, trọng lượng
hoặc số đơn vị (xem điều 5.6);
Tên và địa chỉ của người cung cấp bán cho nhà kinh
doanh (xem điều 5.7)
Tên và địa chỉ của người buôn bán gỗ mà gỗ và các
sản phẩm gỗ được cung cấp đến (xem điều 5.8)
Tài liệu hoặc các thông tin khác chứng minh sự hợp
pháp của gỗ và các sản phẩm gỗ đó với hệ thống luật
pháp đang được áp dụng (xem điều 5.9)

Các tiêu chuẩn và thủ tục cần được giới thiệu tại tổ chức, cơ
quan của bạn dưới dạng các thông tin có sẵn sang cho một
đánh giá rủi ro trước khi mua sản phẩm hoặc mang sản
phẩm tới tổ chức, cơ quan của mình (xem điều 4.3, Quản lý
đánh giá rủi ro).

2

Operator – tạm dịch là nhà kinh doanh ở đây là các
công ty nhập khẩu gỗ, các nhà sản xuất đồ gỗ, siêu thị,
cửa hàng bán sản phẩm gỗ của châu Âu có mua gỗ và sản
phẩm gỗ từ các quốc gia sản xuất trong và ngoài châu Âu.
Trader: Thương nhân
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! Nếu bạn chỉ thu thập thông tin về sản phẩm trong quá khứ, và
bị phát hiện đang đưa gỗ và các sản phẩm gỗ khai thác trái
phép ra thị trường, điều đó có thể được cho là một sự trách
nhiệm giải trình không đầy đủ và dẫn tới một số hình phạt.
Một tổ chức có thể chọn giữ những thông tin này tại bất cứ đâu,
miễn là nó được cung cấp như bằng chứng do cơ quan có thẩm
quyền yêu cầu.
Nhà kinh doanh cũng được yêu cầu, theo điều 2 – Thực hiện
Quy định, phải “áp dụng hệ thống trách nhiệm giải trình cho
từng loại gỗ hoặc sản phẩm gỗ cụ thể được cung cấp bởi một
nhà cung cấp riêng biệt trong thời hạn không quá 12 tháng,
chứng minh được rằng các loài cây, (các) quốc gia khai thác
hoặc các khu vực và khu rừng khai thác vẫn như cũ, không thay
đổi. Điều này không ảnh hưởng gì tới nghĩa vụ của nhà kinh
doanh về việc duy trì các tiêu chuẩn và thủ tục tiếp cận thông tin
được yêu cầu bởi điều 6(1)(a) của Quy định (EU) số 995/2010
liên quan đến từng lô hàng gỗ và các sản phẩm gỗ được đưa vào
thị trường bởi nhà kinh doanh”. Bởi vậy trong các trường hợp
đó, nhà kinh doanh vẫn cần phải cung cấp thông tin mà Quy
định yêu cầu, ngay cả khi chuỗi cung cấp không thay đổi (xem
Trường hợp nghiên cứu: Áp dụng trách nhiệm giải trình trong
thời hạn không quá 12 tháng)

Trường hợp nghiên cứu: Áp dụng trách nhiệm
giải trình trong thời hạn không quá 12 tháng
Nhà nhập khẩu hàng ngoài trời - Dynamic Garden
Furniture Ltd. thực hiện 5 đơn đặt hàng với
Devlin Furniture Sales, một nhà sản xuất/ xuất
khẩu thiết bị ở Malaysia trong khoảng thời gian
12 tháng. Trách nhiệm giải trình được thực hiện
trước khi đơn đặt hàng đầu tiên được đặt với nhà
xuất khẩu và được theo dõi cùng với các tài liệu
kiểm tra khi sản phẩm được đóng gói cho mỗi đợt
chuyển hàng. Nhà xuất khẩu đã thông báo cho
Dynamic Garden Furniture rằng nguồn gốc của gỗ
trong đợt chuyển hàng cuối cùng tới từ một vùng
khác. Dynamic Garden Furniture thực hiện trách
nhiệm giải trình trước đợt chuyển hàng cuối cùng
do vùng khai thác đã thay đổi. Như vậy, trong
trường hợp này, việc kiểm tra chất lượng đã được
tiến hành chính thức 2 lần. Thêm vào đó một hệ
thống đã được thực hiện nhằm đảm bảo sự cung
cấp thông tin trong tất cả các đợt chuyển hàng khi
chuỗi cung cấp không thay đổi.
Thay vào đó, nếu như mọi khu rừng khai thác dự kiến đã
được xác định ngay từ đầu, trách nhiệm giải trình mọi
nguồn gốc sản phẩm đã có thể được thực hiện duy nhất 1
lần miễn là các thủ tục cung cấp thông tin cho từng đợt
đã được thiết lập.

Trong trường hợp gỗ có chứng chỉ và các sản phẩm gỗ có CoC
đã được xác nhận, bạn cần kiêm tra với hệ thống chứng nhận để
xem những tiêu chuẩn của hệ thống đã đủ để cung cấp cho bạn
những thông tin cần thiết nhằm giúp công ty tuân thủ theo Quy
định.
Ví dụ về thông tin có thể được thu thập được coi là một phần của
hệ thống trách nhiệm giải trình được đưa ra trong hình 6 cho 4
nhà kinh doanh (với 1 trong số đó được coi như một nhà buôn
bán). Những ví dụ này chỉ mang mục đích minh họa. Những
thông tin thực tế được yêu cầu trong hoàn cảnh cụ thể sẽ thay
đổi và cần được xác định trong từng trường hợp. Một số thông
tin được nêu ra có thể không luôn luôn được nhắc tới nhưng vẫn
có thể được cung cấp cho nhà kinh doanh nhằm thực hiện trách
nhiệm giải trình. Các tài liệu cần thiết có thể thay đổi đối với gỗ
đã được chứng nhận khi các quy định thay đổi yêu cầu riêng của
nó để phù hợp với Quy định.
Tất cả những ví dụ về tài liệu đưa ra trong hình 6 có thể giúp
giảm rủi ro trong việc đưa gỗ hoặc các sản phẩm gỗ bị khai thác
trái phép vào thị trường, nhưng chỉ có các giấy phép CITES hay
FLEGT là có đủ điều kiện theo Quy định để được xem như bằng
chứng chứng minh sự hợp pháp của việc khai thác gỗ và các sản
phẩm gỗ theo những mục đích của bộ Quy định (xem điều
5.10.1, Chứng chỉ pháp lý CITES và FLEGT).
Các ví dụ chỉ mang mục đích minh họa.
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Hình 6 – Ví dụ về những thông tin được coi là một phần của hệ thống trách nhiệm giải trình
Lưu ý: Thông tin cần thiết cho những tình huống cụ thể sẽ thay đổi và cần được xác định theo từng trường hợp
a) Một xưởng cưa ở Anh khai thác gỗ thuộc quyền Ủy ban lâm nghiệp và các chủ rừng khác
Mô tả sản phẩm

Gỗ thân mềm, đã sấy khô

Nhà cung cấp

Ủy ban Lâm nghiệp, Rừng Savernake và vùng Long Wood

Khách hàng

Khách hàng UK như Bander & Sons Ltd., Wiltshire

Số lượng

1 000 tấn/năm

Tên loài

Vân sam (Picea abies), Thông Scotland (Pinus sylvestris), Thông rụng lá (Larix decidua)

Quốc gia khai thác

Vương quốc Anh, Wiltshire

Tài liệu

Kế hoạch quản lý rừng của Ủy ban Lâm nghiệp và giấy phép khai thác gỗ cho mỗi khu rừng

b) Nhà sản xuất ván sàn, và nhập khẩu gỗ từ Mỹ
Mô tả sản phẩm

Ván sàn gỗ sồi, mã sản phẩm 12345, gỗ cứng-4418

Nhà cung cấp

Tennessee Millers, Cumberland Plateau, East Tennessee, USA

Khách hàng

Tầng 4 Ever, Riverside Drive, Riverside, Reading, UK

Số lượng

130 tấn/năm

Tên loài cây

Sồi trắng (Quercus alba)

Quốc gia khai thác

Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Eastern Tennessee

Tài liệu

Hóa đơn và phiếu giao hàng xác nhận cung cấp gỗ có chứng chỉ do Tổ chức Sáng kiến lâm
nghiệp bền vững (SFI) cấp, bảng kê gỗ tròn từ rừng tới nhà máy/xưởng cưa để bổ sung cho
thông tin về loài cây, giấy phép vận chuyển để bổ sung chứng nhận về quốc gia khai thác.

c) Nhà bán lẻ, nhập khẩu hàng ngoài trời từ Malaysia
Mô tả sản phẩm

Bàn 6 chỗ ngồi đặt ngoài vườn mã số 456-65

Nhà cung cấp

Devlin Furniture Sales, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia

Khách hàng

Dynamic Garden Furniture Ltd., Severn Edge, Gloucester, UK

Số lượng

1 000 cái từ 2011 tới 2012

Tên loài cây

Sến đỏ (Shorea acuminate), gỗ dầu (Diperocarpus spp.)

Quốc gia khai thác

Malaysia, Sabah, đơn vị quản lý rừng vùng số 52 và 74

Tài liệu

Hóa đơn và phiếu giao hàng xác nhận việc cung cấp sản phẩm gỗ có FSC từ Devlin tới Dynamic
Furniture Sales UK (tài liệu xác nhận số chứng chỉ FSC – FSC 100%). Vận đơn xác nhận người
bán, cảng xếp hàng, địa chỉ giao hàng và số lượng hàng giao. Bản sao hóa đơn và phiếu giao gỗ
từ xưởng cưa tới nhà máy xác nhận loại gỗ và quốc gia khai thác và đơn vị quản lý rừng có
chứng chỉ FSC chứng nhận địa điểm chính xác của từng khu rừng và xác nhận lại loại gỗ
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Hình 6 – Ví dụ về những thông tin được coi là một phần của hệ thống trách nhiệm giải trình (tiếp)
d) Nhà máy giấy với tư cách là nhà kinh doanh và buôn bán
Mô tả sản phẩm
Nhà cung cấp

Giấy A4 80g/m2 siêu trắng
A – Pulp supplies Inc., British Columbia, Canada
B – United Pulps, Brazil
C – Softtext Mills, Phần lan

Khách hàng

Retail Salé Ltd., và byme.com Ltd

Số lượng

2 000 tấn

Tên loài cây

A - Độc cần tây (Tsuga heterophylla) và Birch (Betula spp.)
B – Bạch đàn (Eucalyptus globulus)
C – Thông Scotland (Pinus sylvestris), Vân sam (Picea abies) và Thông rụng lá (Larix decidua)

Quốc gia khai thác

A – Canada, British Columbia
B – Brazil, Sao Paulo state
C – Tây Nam Phần lan

Tài liệu

A – Đánh giá rủi ro đối với gỗ có kiểm soát ( CW) FSC cho khu vực khai thác, hóa đơn và
phiếu giao hàng xác nhận cung cấp bột giấy từ gỗ có kiểm soát FSC cho nhà máy giấy, tài liệu
về khai thác gỗ xác nhận loại gỗ và địa điểm của các hoạt động khai thác
B – Hóa đơn và/hoặc phiếu giao gỗ hàng xác nhận cung cấp bột giấy 100% chứng thực bởi
PEFC từ Brazil tới nhà máy giấy, bản sao của kế hoạch quản lý rừng theo chứng chỉ của PEFC
xác nhận loại gỗ và địa điểm của những cây được khai thác
C – Nhà máy giấy có tư cách là người buôn bán trong trường hợp này và như vậy chỉ cần chỉ ra
nhà kinh doanh hay người buôn bán đã cung cấp cho họ và nhà kinh doanh mà họ cung cấp sản
phẩm cho họ.

4.2.2 Công ty kinh doanh (thương nhân)
Thậm chí khi các thương nhân không có nghĩa vụ phải thu thập
những thông tin chi tiết về gỗ và các sản phẩm làm từ gỗ như
nhà kinh doanh (xem điều 3.8, Nghĩa vụ của thương nhân),
thương nhân có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo gỗ lậu
không nằm trong chuỗi cung cấp của họ. Đó là lí do vì sao
thương nhân được bộ Quy định yêu cầu xác định nhà cung cấp
tuyến trên và tuyến dưới của chuỗi cung cấp có liên quan tới gỗ
và các sản phẩm gỗ mà họ buôn bán. Thông tin về mối liên hệ
của những nhà cung cấp này cho phép những cơ quan có thẩm
quyền xác định những nhà kinh doanh có khả năng đưa gỗ và
các sản phẩm gỗ không đúng luật vào thị trường châu Âu qua
một cuộc điều tra.
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4.3. Quản lý việc đánh giá rủi ro:

é Dù hoạt động của công ty của bạn là với tư cách của
một nhà kinh doanh hay thương nhân, hoặc cả hai, việc
áp dụng của bộ Quy định (995) chỉ là 1 trong rất nhiều lí
do để một công ty áp dụng trách nhiệm giải trình đối với
gỗ và các sản phẩm gỗ trong chuỗi cung cấp của họ. Là
một thương nhân, nếu bạn lo lắng về các tác động môi
trường và xã hội của gỗ và các sản phẩm gỗ mà bạn có,
bạn có thể đi xa hơn những yêu cầu trung bình của bộ
Quy định và sử dụng cùng hướng dẫn thu thập thông tin
như những nhà kinh doanh để đảm bảo bạn không mua
những sản phẩm mà Quy định của EU yêu cầu phải loại
ra khỏi thị trường. Một vài thương nhân có thể đã thực
hiện việc này trong quá trình quản lý rủi ro doanh nghiệp.
Những lợi ích xa hơn cho việc kinh doanh của công ty
bạn khi thực hiện việc đó được phác thảo trong điều 6,
Thực hiện tốt cho sự tuân thủ lâu dài.
Thêm vào đó, kinh nghiệm giữa các đơn vị, công ty đã
thực hiện hoặc tham gia vào quá trình thực hiện trách
nhiệm giải trình cho gỗ và các sản phẩm gỗ cho thấy rằng
khách hàng sẽ yêu cầu doanh nghiệp bạn thực hiện trách
nhiệm trong việc tránh lưu chuyển gỗ lậu trong chuỗi
cung cấp. Bạn có thể làm điều đó bằng việc đặt câu hỏi
với các nhà cung cấp gỗ của bạn về nguồn gốc và loại gỗ
và các sản phẩm làm từ gỗ và khẳng định rằng họ đã tuân
thủ với bộ Quy định trước khi bạn giao sản phẩm gỗ cho
khách hàng tiếp theo. Chuỗi hành trình sản phẩm (COC)
có thể là một công cụ hữu ích để chứng minh rằng gỗ và
các sản phẩm gỗ đến từ những nguồn cụ thể đáp ứng
những quy định nêu ra trong tiêu chuẩn quản lý rừng của
hệ thống chứng nhận về rừng, và thường bao gồm xác
nhận pháp lý (xem điều 5.10.2, Chương trình chứng chỉ
rừng).
Khách hàng cũng có thể yêu cầu người bán gỗ và các sản
phẩm gỗ (trader) có chứng chỉ CoC với bằng chứng về
chuỗi hành trình sản phẩm không bị phá vỡ, và/hoặc sự
truy xuất thông tin như một phần của chính sách mua bán
bền vững của họ.
Sự nhạy cảm có thể xuất hiện giữa những tổ chức thương
mại trong việc trao đổi thông tin về nhà cung cấp và
nguồn cung ứng, và sự cần thiết của việc làm này sẽ được
hạ xuống phụ thuộc vào bản chất các mối quan hệ trong
cộng đồng doanh nghiệp khi mua bán được thiết lập. Việc
chia sẻ nhiều thông tin hơn mức được yêu cầu bởi những
quy định trung bình của bộ Quy định có thể gây phiền hà,
tuy nhiên việc chuẩn bị sẵn sàng để giải quyết các yêu
cầu sẽ mang lại lợi ích, khi mà rất nhiều tổ chức còn thực
hiện nhiều biện pháp hơn là chỉ tuân thủ (operate beyond
a compliance only approach)
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Yếu tố thứ hai của hệ thống trách nhiệm giải trình quy định
trong bộ Quy định được mô tả trong điều 6(1)(b) và yêu cầu một
nhà kinh doanh phải có sẵn “các thủ tục đánh giá rủi ro mà nó
cho phép nhà kinh doanh phân tích và đánh giá sự rủi ro của gỗ
và sản phẩm gỗ khai thác bất hợp pháp từ số gỗ được đưa vào thị
trường”.

! Điều quan trọng đối với bạn, với tư cách một nhà kinh doanh,
là thực hiện việc đánh giá rủi ro trước khi đưa gỗ và các sản
phẩm gỗ vào thị trường châu Âu. Bạn cũng cần có khả năng
chứng minh việc đánh giá rủi ro của bạn là có hệ thống, khách
quan, rõ ràng và có thể lặp lại.

Điều 6(1)(b) quy định việc đánh giá rủi ro cần lưu ý tới
những yêu cầu về thông tin của Quy định (xem điều 4.2,
Tiếp cận thông tin) cũng như tiêu chí đánh giá rủi ro phù
hợp bao gồm:
•

Bảo đảm tuân thủ pháp luật hiện hành, có thể bao gồm các
chương trình chứng chỉ hoặc chương trình xác minh của
bên thứ ba mà có tuân thủ theo pháp luật hiện hành (xem
điều 5.10);

•

Tình trạng khai thác trái phép các loài cây cụ thể (xem điều
5.11);

•

Tình trạng khai thác hay các hoạt động bất hợp pháp tại
quốc gia khai thác và/hoặc địa phương nơi gỗ được khai
thác (xem điều 5.12), có xét tới tình trạng về xung đột vũ
trang (xem điều 5.13)

•

Các hình phạt, cấm vận của Hội đồng Bảo an Liên hiệp
quốc hay Ủy ban châu Âu về nhập khẩu và xuất khẩu gỗ
(xem điều 5.14); và

•

Tính phức tạp của chuỗi cung cấp gỗ và các sản phẩm làm
từ gỗ (xem điều 5.15)

Các thủ tục đánh giá rủi ro giúp bạn xác định rủi ro được
nhận biết có đáng kể hay không. Nếu rủi ro là đáng kể, bộ
Quy định yêu cầu bạn phải thiết lập những quy trình giảm
thiểuđể tối thiểu hóa rủi ro đó. (xem điều 4.4, Giảm
thiểunhững rủi ro đã nhận biết).
Về cơ bản, với tư cách một nhà kinh doanh, bạn là người
quyết định cách quản lý rủi ro. Tuy nhiên, bạn có thể sử
dụng ví dụ về đánh giá rủi ro và quy trình giảm thiểumô tả
trong điều 5.2 như là một phương tiện trợ giúp cho công ty
của mình.
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4.4. Giảm thiểu những rủi ro đã xác định

cầu cung cấp:

Yếu tố thứ ba của hệ thống trách nhiệm giải trình trong Quy định
được mô tả trong điều 6(1)(c) và yêu cầu “, một nhà kinh doanh
phải có sẵn những quy trình/thủ tục giảm thiểu các rủi ro bao
gồm một bộ các biện pháp và thủ tục thích hợp và tương xứng
để tối thiểu hóa các rủi ro một cách có hiệu quả và có thể yêu
cầu thêm các thông tin hoặc tài liệu khác và/hoặc cần sự xác
nhận của bên thứ ba, trừ khi rủi ro được xác định trong các thủ
tục đánh giá rủi ro là không đáng kể”.

•

Tài liệu và bằng chứng về hệ thống của công ty bạn hoạt
động thế nào;

•

Căn cứ bạn sử dụng để tiến hành trách nhiệm giải trình;

•

Căn cứ về việc bạn duy trì các biện pháp và thủ tục để tiếp
cận thông tin như thế nào, đặc biệt là khi việc trách nhiệm
giải trình được tiến hành trong các chuỗi cung cấp không
thay đổi;

Ví dụ về đánh giá rủi ro và thủ tục giảm thiểu mô tả trong điều
5.2 được viết để giúp đỡ xác định những rủi ro thể nào là không
đáng kể và những rủi ro tiềm tàng đòi hỏi phải có biện pháp
giảm thiểu.

•

Căn cứ để minh chứng các thông tin thu thập được sẽ được
kiểm tra như thế nào dựa vào các tiêu chí rủi ro, được mô tả
trong điều 6(1)(b); và

•

Thông tin về ra quyết định các biện pháp giảm thiểu rủi ro
và cách xác định cấp độ rủi ro.

Đôi khi có thể xảy ra tình huống mà công ty bạn không thể thiết
lập một cấp độ thông tin chính xác và không còn lựa chọn nào
khác ngoài việc phải mua lại sản phẩm từ nguồn cung cấp cũ,
hãy hoàn thành trách nhiệm giải trình và tránh rủi ro lưu chuyển
hàng hóa trái phép trong chuỗi cung cấp.

Bạn được yêu cầu cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết để việc
kiểm tra được thuận lợi, bao gồm sự tiếp cận với văn phòng của
bạn và sự trình bày tài liệu và hồ sơ.

4.6. Thực hiên/vận hành hệ thống
4.5. Lưu trữ hồ sơ
Cả nhà kinh doanh và thương nhân đều được yêu cầu lưu trữ hồ
sơ nhằm đáp ứng nghĩa vụ của họ được nêu trong Quy định.
Điều 5(1) của Quy định bổ sung yêu cầu nhà kinh doanh lưu
giữ thông tin trong 5 năm và chuẩn bị sẵn sàng để được kiểm
tra bởi cơ quan có thẩm quyền (xem điều 3.6, Nghĩa vụ của nhà
kinh doanh).
Điều 5 của Quy định yêu cầu thương nhân lưu giữ thông tin
trong ít nhất 5 năm và cung cấp thông tin đó cho cơ quan có
thẩm quyền khi họ yêu cầu (xem điều 3.8, Nghĩa vụ của thương
nhân).
Điều 10(1) của Quy định yêu cầu những cơ quan có thẩm
quyền phải “tiến hành các cuộc kiểm tra để xác nhận những nhà
kinh doanh có tuân thủ nghĩa vụ của họ hay không”.
Theo điều 10(3), việc kiểm tra có thể bao gồm “điều tra hệ
thống trách nhiệm giải trình, bao gồm đánh giá rủi ro và thủ tục
giảm thiểu rủi ro, và kiểm tra các tài liệu và hồ sơ chứng minh
sự vận hành đúng cách của hệ thống kiểm tra chất lượng và các
thủ tục”.
Như vậy, với tư cách một nhà kinh doanh, bạn có thể được yêu
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4.6.1. Nhà kinh doanh
Cách thực hiện hệ thống trách nhiệm giải trình có thể khác
nhau tùy theo các đơn vị, công ty.
Một số tổ chức đã có nhiều kinh nghiệm trong việc đánh giá
tính hợp pháp của các tài liệu và đã có một hệ thống kiểm tra
chất lượng đang hoạt động với những biện pháp và thủ tục
thích hợp. Họ có thể vận hành các hệ thống quản lý như BS EN
ISO 9001 và BS EN ISO 14001 mà có thể kết hợp hệ thống
kiểm tra chất lượng và từ đó hợp thức hóa phần lớn các quy
trình ra quyết định (xem điều 4.5, Lưu trữ hồ sơ). Họ đã có thể
tin tưởng vào nguồn cung cấp gỗ và các sản phẩm gỗ đã được
chứng nhận như một sự đảm bảo rằng sản phẩm của họ không
có từ nguồn cung ứng bất hợp pháp và từ đó hoạt động trong
phạm vi hệ thống quản lý chuỗi hành trình sản phẩm (xem điều
5.10.2, Chương trình chứng chỉ rừng). Họ có thể mua nhiều
hoặc độc quyền từ nguồn cung cấp gỗ nội địa và tham khảo
Tiêu chuẩn lâm nghiệp Anh [8] như một cơ sở cho việc thu
thập và lưu trữ hồ sơ để chứng minh các khía cạnh của trách
nhiệm giải trình cho các sản phẩm của họ (xem Phụ lục A –
phần Đưa gỗ của UK vào thị trường châu Âu).
Đối với các tổ chức khác, đặc biết là những doanh nghiệp vừa
và nhỏ (SMEs), việc tuân thủ Quy định có thể là lần đầu tiên họ
thực hiện các phương pháp quản lý rủi ro chính thức.
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Trong mọi trường hợp, bạn có thể lựa chọn việc tự kiểm soát
trách nhiệm giải trình hoặc giao cho một bên khác đại diện cho
bạn quản lý hệ thống trách nhiệm giải trình (xem điều 4.6.2,
Các tổ chức giám sát). Tuy nhiên, độc lập với hệ thống trách
nhiệm giải trình đã sử dụng, cần nhận thức được rằng về cơ bản
bạn vẫn có trách nhiệm cuối cùng trong việc đảm bảo gỗ trái
phép không nằm trong chuỗi cung cấp.

Quy định khi thực hiện trách nhiệm giải trình và ngăn ngừa
việc gỗ khai thác trái phép được đưa vào thị trường châu Âu.
Như vậy, với tư cách một nhà kinh doanh bạn có thể giảm thiểu
rủi ro bằng cách thiết lập một hệ thống cơ bản các tiêu chí như
một phần của hệ thống trách nhiệm giải trình về những thông
tin mà bạn có thể chấp nhận căn cứ trên những gì bạn muốn
đưa vào thị trường châu Âu.

Khi hệ thống trách nhiệm giải trình đã được vận hành thì bạn,
với tư cách nhà kinh doanh, được yêu cầu duy trì và thường
xuyên đánh giá hệ thống trách nhiệm giải trình mà bạn sử dụng.
Điều này có thể bao gồm việc theo kịp thực tiễn (best practice)
của ngành, xem xét lại các quy trình thu thập và đánh giá dữ
liệu và quan tâm đến các trường hợp nghiên cứu của ngành
công nghiệp khi mà việc thuân thủ Quy định trở thành môt hoạt
động kinh doanh hàng ngày. Nếu công ty bạn đã đang vận hành
theo một hệ thống quản lý được chứng nhận như BS EN ISO
9001 hoặc BS EN ISO 14001, yêu cầu về việc thường xuyên
đánh giá hệ thống kiểm tra chất lượng có thể được kết hợp với
những hoạt động kinh doanh hàng ngày. Tuy nhiên, lưu ý rằng
Quy định không có quy định nào về việc để cho một bên thứ ba
độc lập kiểm tra hệ thống trách nhiệm giải trình của công ty
bạn.

Thông thường khi gỗ hoặc các sản phẩm gỗ đang ở trong phạm
vi công ty của bạn, bạn có thể tập hợp những bằng chứng và tài
liệu cần thiết để chứng minh trách nhiệm giải trình của mình.
Khi nguyên liệu gỗ đã được chế biến hoặc mua bán với một
đơn vị khác và đã qua một khoảng thời gian từ khi nguyên liệu
được đưa vào thị trường lần đầu tiên, việc cung cấp thông tin
này trở thành thử thách khó khăn hơn nếu thiếu một hệ thống
quản lý những dữ liệu đã thu thập. Một điều quan trọng khác là
hệ thống này cần chứng minh được những quyết định đánh giá
rủi ro đã được đưa ra, người đưa ra quyết định và những lí do
cho quyết định đó.

Nếu bạn là nhà kinh doanh với hệ thống quản lý đơn giản hơn,
bạn cần thực hiện điều tra nội bộ để chắc chắn rằng các thủ tục
bằng văn bản của tổ chức về việc thu thập và lưu trữ thông tin
then chốt về từng sự cung cấp gỗ và các sản phẩm gỗ đưa vào
thị trường châu Âu đang được tiến hành để xem xét lại các thủ
tục để đảm bảo phù hợp với mục đích, đánh giá các quyết định
đã đưa ra và bảo đảm việc tập huấn liên tục cho những người
có trách nhiệm trong việc thực hiện các công đoạn của quy
trình trình. Công việc này tốt nhất nên được quản lý bởi một
người hoàn toàn độc lập với những quyết định thu mua nguyên
liệu gỗ hàng ngày.
Bạn cần chủ động và thường xuyên xem xét lại các thông tin
nhận được nhằm củng cố tính tin cậy của dữ liệu, bản chất của
bằng chứng và sự thỏa đáng của thông tin. Nói một cách cụ thể,
khi thông tin được cung cấp trên cơ sở khai báo nhà cung cấp,
việc kiểm chứng những thông tin do nhà cung cấp khai báo đó
là rất quan trọng trước khi ra quyết định có mua gỗ cuả họ hay
không nhằm đảm bảo tính hợp pháp của các thông tin họ cung
cấp.
Cuối cùng, về cơ bản bạn là người chịu trách nhiệm đánh giá
thông tin nhận được để đáp ứng các nghĩa vụ của bạn đối với
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Đối với nhiều tổ chức đã có kinh nghiệm trong việc thực hiện
các chương trình thu mua có trách nhiệm họ thường dựa vào
cơ sở dữ liệu trên web được thiết kế đặc biệt để lưu giữ các
thông tin về sản phẩm và chuỗi cung cấp. Những dữ liệu này
cung cấp thông tin sống cho các nhân viên của họ và khách
hàng đồng thời cung cấp các lựa chọn cho nhà cung cấp để tải
lên những thông tin mới, các tài liệu và chứng chỉ họ có.
Tuy nhiên hệ thống cũng có thể được giữ đơn giản ở mức có
thể như những file excel có chứa danh sách của các tài liệu liên
quan hoặc giúp cho việc cung cấp cho nhà kinh doanh.
Dù hệ thống nào được sử dụng cũng cần phải:
•

Dễ dàng truy cập;

•

Cung cấp cho nhà kinh doanh những thông tin mà họ cần
có;

•

Đưa nhà kinh doanh tới quyết định mà họ cần phải đưa ra;

•

Chỉ rõ những quyết định đã được đưa ra;

•

Cung cấp sự chứng minh đầy đủ của các quyết định đã đưa
ra;

•

Cung cấp bằng chứng về thời gian và người ra quyết định;

•

Cung cấp liên kết tới các tài liệu hỗ trợ các quyết định; và

•

Hỗ trợ nhà kinh doanh trong việc lặp lại quy trình.
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4.6.2. Các cơ quan giám sát
Quy định thiết lập một cơ chế cho các tổ chức đã xây dựng
hệ thống trách nhiệm giải trình hợp lệ để cung cấp dịch vụ
của họ cho tổ chức khác. Những tổ chức này được gọi là cơ
quan giám sát.
Theo điều 8(1) của Quy định, bất cứ nhà cung cấp dịch vụ
nào được hoạt động với tư cách cơ quan giám sát đều được
yêu cầu:
•

Duy trì và thường xuyên đánh giá hệ thống trách nhiệm giải
trình và cấp cho nhà kinh doanh quyền sử dụng hệ thống
đó;

•

Kiểm tra việc sử dụng đúng quy tắc hệ thống trách nhiệm
giải trình của các nhà kinh doanh; và

•

Có những hành động thích hợp trong trường hợp nhà kinh
doanh sử dụng hệ thống trách nhiệm giải trình không thành
công; bao gồm cả việc thông báo cho cơ quan có thẩm
quyền khi việc sử dụng hệ thống của nhà kinh doanh là thất
bại và bị lặp lại.

•

Ngoài ra, một cơ quan giám sát được yêu cầu, theo điều
8(2) và điều 8(3) của Quy định, cần phải:

•

Có tư cách pháp lý và được thành lập một cách hợp pháp
trong phạm vi châu Âu;

•

Có sự thành thạo chuyên môn thích hợp và khả năng thực
hiện có hiệu quả trách nhiệm của mình;

•

Đảm bảo không xảy ra bất kỳ xung đột về lợi ích nào trong
khi thực hiện trách nhiệm của mình; và

•

Được châu Âu công nhận là một cơ quan giám sát.

Chi phí có thể phát sinh khi sử dụng dịch vụ của cơ quan
giám sát và trách nhiệm tuân thủ theo Quy định vẫn thuộc về
nhà kinh doanh.
Chi tiết về các cơ quan giám sát được châu Âu công nhận
được đưa trên đường link:
http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.ht
m.
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5. Đánh giá và giảm thiểu rủi ro

5.1. Tổng quan
Đánh giá và giảm thiểurủi ro là một yếu tố quan trọng của hệ
thống trách nhiệm giải trình theo Quy định (xem điều 4.3, Quản
lý việc đánh giá rủi ro và 4.4, Giảm thiểu những rủi ro đã xác
định).
Điều khoản này cung cấp hướng dẫn cụ thể về những thông tin
cần thu được khi đánh giá rủi ro và cách quyết định một rủi ro là
không đáng kể hay cần phải có biện pháp giảm thiểu.
Một ví dụ về thủ tục đánh giá và giảm thiểu rủi ro được trình bày
trong phần 5.2, có thể được sử dụng bởi nhà kinh doanh đang
tìm kiếm sự giúp đỡ trong việc giảm thiểu rủi ro cung cấp gỗ
khai thác bất hợp pháp.
Điều khoản này đưa ra một ví dụ về đánh giá rủi ro và thủ tục
giảm thiểu rủi ro ở 5.2 mà các nhà kinh doanh có thể sử dụng để
có thể giảm thiểu các rủi ro với các nguồn gỗ khai thác trái phép.
Thủ tục được dựa trên một chuỗi các câu hỏi cần phải trả lời
trước khi gỗ và các sản phẩm gỗ được mua và đưa về công ty
bạn. Các câu hỏi thúc đẩy bạn nhận ra các rủi ro có liên quan
đến các tiêu chí rủi ro được đưa ra trong điều 6(1)(b) của Quy
định. Tiếp đó các thủ tục sẽ giúp bạn đánh giá bất kỳ thông tin
nào thu thập được để quyết định xem rủi ro khi mua gỗ khai thác
trái phép có đáng kể hay không. Hướng dẫn chi tiết về từng tiêu
chí rủi ro được đưa ra trong điều 5.3 đến 5.15 và được dùng để
tham khảo trong thủ tục.

quan trọng nhất trong việc đánh giá rủi ro của gỗ khai thác trái
phép bị đưa vào thị trường châu Âu.
Bước 2 – Đánh giá và giảm thiểu rủi ro liên quan tới thông
tin về gỗ và các sản phẩm gỗ chưa có chứng chỉ.
Xác định xem các sản phẩm gỗ bạn đang đưa vào thị trường,
hoặc sẽ đưa vào thị trường là chưa có chứng chỉ hay không.
Nếu có, tuân theo biểu đồ ở hình 7b) để đảm bảo việc đánh giá
rủi ro có xem xét tới những yêu cầu về thông tin của Quy định
phù hợp với điều 6(1)(b)

! Bước này trình bày cụ thể thông tin thích hợp mà bạn được
yêu cầu phải tiếp cận theo Quy định với tư cách là một Nhà
kinh doanh.

Nếu không có sự bổ sung thông tin đầy đủ thì không thể thực
hiện việc đánh giá rủi ro trọn vẹn và bạn không thể thực hiện
được nghĩa vụ của mình theo điều 6(1)(b) của Quy định về việc
phân tích và đánh giá rủi ro gỗ khai thác trái phép được đưa
vào thị trường châu Âu.
Chú ý rằng Q2 và Q3 được làm nổi bật như những chỉ số quan
trọng trong việc đánh giá rủi ro gỗ lậu được đưa vào thị trường
châu Âu.

5.2. Ví dụ về các thủ tục
Ba bước sau đây trình bày ví dụ về đánh giá rủi ro và thủ tục
giảm thiểu mà bạn, với tư cách nhà kinh doanh, có thể thực
hiện theo để xác minh rủi ro có là không đáng kể hay không
dựa trên nguồn gốc hợp pháp của gỗ và các sản phẩm gỗ, hay
cần phải thực hiện giảm thiểu rủi ro. Nếu tổ chức của bạn đã
có sẵn một hệ thống trách nhiệm giải trình, thủ tục ví dụ này
cũng có thể được sử dụng như công cụ phân tích lỗ hổng
nhằm xác định thông tin bạn có và những rủi ro liên quan tới
bất kỳ một lỗ hổng nào đã được xác định.
Bước 1 – Đánh giá và giảm thiểu rủi ro liên quan tới thông
tin về gỗ và các sản phẩm gỗ đã có chứng chỉ
Xác định xem các sản phẩm bạn đang đặt hàng vào hoặc có ý
định đặt hàng đã có được chứng chỉ của một chương trình
chứng chỉ rừng hay không (xem điều 5.10.2, Chương trình
chứng chỉ rừng). Nếu có, đi theo biểu đồ ở hình 7a) để xác định
các tài liệu cần thiết để chứng minh rủi ro là không đáng kể.
Chú ý rằng có 2 câu hỏi được làm nổi bật như những chỉ số
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! Việc thiếu thông tin vì vậy biểu thị một rủi ro và cần đến việc
thực hiện các biện pháp giảm thiểu.

Ngay cả khi bạn trả lời “Có” đối với mọi câu hỏi trong hình
7b), nếu bạn không thể cung cấp tài liệu chứng minh để hỗ trợ
cho việc đánh giá của mình, các biện pháp giảm thiểu rủi ro
cũng vẫn được yêu cầu thực hiện.
Bước 3 – Đánh giá rủi ro và việc giảm thiểu liên quan tới các
tiêu chí rủi ro nêu trong điều 6(1)(b) của Quy định
Sau khi hoàn thành bước 2 đối với gỗ hoặc sản phẩm gỗ, đi
theo biểu đồ ở hình 7c). Biểu đồ cung cấp một chuỗi các câu
hỏi dựa trên các tiêu chí rủi ro được đưa ra trong điều 6(1)(b)
của Quy định. Các câu hỏi được thiết kế sao cho các câu trả lời
“không” đối với bất kỳ một câu hỏi nào cũng biểu thị một rủi ro
tiềm ẩn và yêu cầu phải có các biện pháp giảm thiểu.
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Hình 7a) – Ví d? v# vi%c (ánh giá r2i ro và th2 t?c gi"m thi$u- B):c 1: Dánh giá r2i ro và gi"m thi$u liên
quan t:i thông tin v# g9 và các s"n ph-m g9 (ã có ch@ng ch&

G* ho+c s&n ph,m g* mà b$n mua ho+c cung "ng
(ho+c s- /'=c cung c9p) /ã có ch"ng chA ch'a?

Không

Bi theo hình 7b) /5 /ánh giá r#i
ro thông tin vC g* và s&n ph,m g*

Không

Bi theo hình 7b) /5 /ánh giá r#i
ro thông tin vC g* và s&n ph,m g*

Có
G* ho+c các s&n ph,m g** có ch"ng chA theo m7t
ch':ng trình ch"ng chA /áp "ng các yêu c4u c#a
BiCu 4 trong Quy /%nh b! sung trong /ó quy /%nh
nhDng yêu c4u c. th5 cho các ch':ng trình ch"ng
chA (xem /iCu 5.10.2.1) hay không? N)u không
chEc chEn, hãy tìm sF /&m b&o t? ch':ng trình
ch"ng chA

Có
Câu hGi then ch0t: Thông tin vC loài cây và qu0c
gia khai thác (bao gHm /%a ph':ng và khu r?ng
khai thác n)u có) có /'=c ch"ng minh b2ng v<n
b&n không?
Xem 5.4, Loài cây
Xem 6.8, Ki5m tra s&n ph,m
Xem 5.5, Qu0c gia khai thác
Xem 6.6, S6 d.ng d%ch v. viêc ki5m tra và g* và
các s&n ph,m g* /ã có ch"ng chA c#a bên th" 3

Có
Câu hGi then ch0t: Các tài li3u vC chu*i hành
trình s&n ph,m (CoC) và ch':ng trình ch"ng chA
thích h=p có sJn /5 s6 d.ng không?
Xem 5.10.2, Các ch':ng trình ch"ng chA r?ng

N)u câu tr& l8i là Không cho 1
trong 2 câu hGi, b$n c4n thu th@p
nhDng thông tin còn thi)u.

Không

Xem tài li3u tham kh&o cho m*i
câu hGi /5 có thêm h'1ng dIn.
N)u thi)u thông tin này b$n skhông th5 thFc hi3n /úng theo
Quy /%nh.
N)u b$n vIn không th5 thu th@p
/# các thông tin /5 tr& l8i 2 câu
hGi này, t1i hình 7c) /5 ti)p at.c
/ánh giá theo các tiêu chu,n r#i ro
/'=c yêu c4u b(i Quy /%nh

Có
G* và s&n ph,m g* /'=c /ánh giá b(i nhà kinh
doanh là r#i ro không /áng k5
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Hình 7b) – Ví d/ v6 th) t/c 0ánh giá và gi#m thi=u r)i ro – B,-c 2: Bánh giá và gi#m thi=u r)i ro liên
quan t-i thông tin v6 g* và s#n ph+m g* ch,a 0,(c ch4ng nh%n
G* ho+c s&n ph,m g* /ã mua ho+c /'=c cung c9p (ho+c s- /'=c cung
c9p) không /'=c ch"ng nh@n ho+c /'=c ch"ng nh@n b(i m7t ch':ng
trình không /áp "ng các yêu c4u c#a BiCu 4 trong Quy /%nh b! sung
(xem 5.10.2.1)?

Có
Q1) Mô t& s&n ph,m (nh' m7t m> ho+c s0 tham chi)u và mô t& lo$i
s&n ph,m) có /'=c trình bày b2ng v<n b&n không?
Xem 5.3, Mô t& s&n ph,m

Có
Q2) Câu hGi then ch0t: Tên c#a loài cây trên g* ho+c s&n ph,m
g* có /'=c trình bày b2ng v<n b&n không?
Xem 5.4, Loài cây
Xem 6.8, Ki5m tra s&n ph,m

Có
Q3) Câu hGi then ch0t: Các chi ti)t vC qu0c gia khai thác (bao
gHm /%a ph':ng và khu r?ng khai thác) có /'=c trình bày b2ng
v<n b&n không?
Xem 5.5, Qu0c gia khai thác
Xem 6.6, S6 d.ng d%ch v. th,m tra và g* và các s&n ph,m g*
có ch"ng chA c#a bên th" 3

Có

Không

Q4) Các chi ti)t vC s0 l'=ng (/:n v% /o b2ng m /t9n/kg) có
/'=c trình bày b2ng v<n b&n không?
Xem 5.6, S0 l'=ng
3

Có

N)u tr& l8i Không cho b9t c"
câu hGi nào, b$n c4n ph&i thu
th@p thông tin còn thi)u.
Xem tài li3u tham kh&o cho
m*i câu hGi /5 có thêm h'1ng
dIn. N)u thi)u thông tin này
b$n s- không th5 thFc hi3n
/úng theo Quy /%nh.
Khi b$n /ã thu th@p /# các
thông tin c4n thi)t cho câu hGi
Q1 /)n Q7, t1i hình 7c) /5
ti)p t.c /ánh giá theo các tiêu
chu,n r#i ro /'=c yêu c4u b(i
Quy /%nh

Q5) Tên /4y /# và /%a chA c#a nhà cung c9p có /'=c trình bày
b2ng v<n b&n không?
Xem 5.7, Tên và /%a chA c#a nhà cung c9p

Có
Q6) Tên /4y /# và /%a chA c#a th':ng nhân (ng'8i mua c#a
b$n) có /'=c trình bày b2ng v<n b&n không?
Xem 5.8, Tên và /%a chA c#a th':ng nhân

Có
Q7) B$n có v<n b&n th5 hi3n sF tuân th# pháp lu@t hi3n hành
không?
Xem 5.9, Tài li3u ch"ng minh sF tuân th# pháp lu@t hi3n hành
Xem 5.10.2, Các ch':ng trình ch"ng chA r?ng
Xem 6.6, S6 d.ng sF th,m tra và g* và các s&n ph,m g* /ã
/'=c ch"ng nh@n c#a bên th" 3

Có
Khi b$n /ã t@p h=p mKi thông tin c4n thi)t, t1i hình 7c) /5 ti)p
t.c /ánh giá theo các tiêu chu,n r#i ro yêu c4u b(i Quy /%nh
%&'()&*+,-,.(&/-0120+2.&31.-,-4-,51&"#$"&
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Hình 7c) – Ví d/ v6 th) t/c 0ánh giá và gi#m thi=u r)i ro – B,-c 3: Bánh giá và gi#m thi=u r)i ro liên quan t-i
các tiêu chu+n r)i ro nêu ra trong Bi6u 6(1)(b) c)a Quy 01nh

Q8) Nguyên li3u/s&n ph,m
trong khuôn kh! bEt bu7c (nh'
FLEGT) ho+c tF nguy3n (nh'
VLC) c#a bên th" 3 ho+c
ch':ng trình khác (nh' CITES)
chA ra r#i ro g* l@u là không
/áng k5 không?
Q9) Tên chung c#a loài cây có
rõ ràng, /7c /áo và không b%
hi5u nh4m hay không?
Xem 5.5, Qu!c gia khai thác

C
ó

K
o
C
ó
K
o

Câu hGi 10) Loài cây có n2m
ngoài các loài hay b% khai thác
trái phép không?
Xem 5.11, Tình tr"ng khai
thác trái phép c#a các loài cây

C
ó

Q11) Có th%nh hành nhiCu ho$t
/7ng khai thác g* trái phép (
qu0c gia khai thác không?
Xem 5.12, S$ th%nh hành c#a
các ho"t &'ng khai thác g(
trái phép

C
ó

K
o

K
o
Q12) Qu0c gia khai thác không
có xung /7t vL trang ph&i
không?
Xem 5.13, Xung &'t v) trang

C
ó

K
o
Câu hGi 13) Các loài cây ho+c
qu0c gia khai thác có n2m ngoài
l3nh c9m v@n c#a LHQ không?
Xem 5.14, L3nh c9m v@n c#a
LHQ

C
ó

Thu th@p tài li3u vC chu*i hành trình s&n ph,m và tài li3u vC
ch':ng trình ch"ng chA thích h=p
Xem 5.10.1, Gi9y phép CITES và FLEGT
Xem 5.10.4, SF ki5m tra tính h=p pháp
Ko
Bi t1i câu hGi 9

Có

G* và s&n
ph,m g* /ã
/'=c
/' /ánh giá
b(i nhà kinh
doanh và r#i
ro /ã /'=c
gi&m thi5u

Bi t1i câu hGi 10
Gi&m r#i ro và nh@n /4y /# tên khoa hKc, sau /ó /)n câu hGi 10
Xem 5.5, Qu0c gia khai thác
Xem 6.8, Ki5m tra s&n ph,m
Bi t1i câu hGi 11
Gi&m r#i ro b2ng cách nh@n /4y /# chi ti)t vC các gi9y phép
CITES, v.v. /0i v1i các loài cây, sau /ó /)n câu hGi 11
Xem 5.10.1, Các gi9y phép vC tính h=p pháp CITES và FLEGT
Công b0 nguHn tin t"c s6 d.ng /5 xác /%nh m7t qu0c gia là có r#i
ro không /áng k5 vC khai thác trái phép, sau /ó /i t1i câu hGi 12
Gi&m thi5u r#i ro b2ng cách xác /%nh /%a ph':ng và khu r?ng
khai thác cho mKi qu0c gia có sF khai thác trái phép ph! bi)n,
sau /ó t1i câu hGi 12.
Xem 5.10.1, Gi9y phép CITES và FLEGT
Xem 6.6, S6 d.ng vi3c th,m tra và g* và các s&n ph,m g* /ã có
ch"ng chA c#a bên th" 3
Khai báo nguHn tin t"c s6 d.ng /5 xác /%nh m7t qu0c gia là n2m
ngoài xung /7t vL trang, sau /ó /i t1i câu hGi 13
Gi&m thi5u r#i ro, sau /ó /i t1i câu hGi 13
Xem 5.13, Xung &'t v) trang
Bi t1i câu hGi 14
Gi&m thi5u r#i ro khi g* hay s&n ph,m g* c#a b$n có th5 không
/'=c phép /'a vào th% tr'8ng châu Âu, sau /ó t1i câu hGi 14
Xem 5.14, L*nh c+m v,n c#a LHQ

K
o
Câu hGi 14) Chu*i cung c9p t?
nhà kinh doanh t1i mKi nguHn
r?ng cung "ng có th5 truy xu9t
/'=c, rõ, ràng và không ph"c
t$p ?
Xem 5.15, Tính ph"c t$p c#a
chu*i cung c9p
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C
ó

Cung c9p các b2ng ch"ng b2ng v<n b&n c#a chu*i c9p /'=c s: /H
hóa m7t cách s: l'=c ho+c /4y /#

K
o

Gi&m thi5u r#i ro sau /ó /'a vào th% tr'8ng châu Âu
Xem 5.15, Tính ph"c t$p c#a chu*i cung c9p
Xem 6.6, S6 d.ng vi3c ki5m tra c#a bên th" 3 và g* và các s&n
ph,m g* /ã có ch"ng chA.

G* và s&n
ph,m g* /ã
/'=c /ánh
giá b(i nhà
kinh doanh
và r#i ro /ã
/'=c gi&m
thi5u
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5.3. Mô tả sản phẩm
Sự mô tả các sản phẩm sẽ được chuẩn bị sẵn sàng và càng chi
tiết càng tốt để hỗ trợ cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu.
Quy định yêu cầu bản mô tả bao gồm tên thương mại và loại sản
phẩm. Rất nhiều sản phẩm có mô tả sản phẩm riêng biệt. Nếu
sản phẩm được nhập khẩu thì nó cũng có mã hàng hóa thuế quan
chỉ rõ thuế nhập khẩu. Thông tin này giúp định rõ loại sản phẩm
bạn đang đưa vào thị trường và có thể phù hợp với các sản phẩm
bị tác động bởi Quy định. Nhà cung cấp thường có thể cung cấp
thông tin này cho bạn hoặc trình bày thông qua tài liệu mua bán,
nhưng với tư cách là nhà kinh doanh đang nghiên cứu sản phẩm
hoặc tìm kiếm để mua sản phẩm, gần như chắc chắn rằng bạn đã
có rất nhiều thông tin này trong nội bộ công ty của mình. Nếu
thông tin này chưa có sẵn, bạn cần thêm yêu cầu thông tin này
vào trong các điều khoản và điều kiện của nhà cung cấp. Thông
tin thêm về các điều khoản và điều kiện của nhà cung cấp được
đưa ra trong phần 6.4, Xây dựng một chính sách mua gỗ và sản
phẩm gỗ có trách nhiệm.

5.4. Các loài cây
Bạn, với tư cách một nhà kinh doanh được yêu cầu theo Quy
định phải có sự tiếp cận với thông tin liên quan đến tên thông
thường của các loài cây dự định đưa vào thị trường. Thông tin
này mang tính quyết định đối với hệ thống trách nhiệm giải
trình. Nhận biết loài cây là bước đầu tiên trong việc thiết lập
mức độ rủi ro khai thác trái phép của gỗ hoặc các sản phẩm gỗ,
như một số loài cây đang bị đe dọa và những rủi ro cao như vậy
(xem 5.11, Tình trạng khai thác trái phép của các loài cây). Các
loài cây có thể được sử dụng để xác định sự không tương ứng
trong thông tin đã cung cấp về quốc gia khai thác và điều đó có
thể cảnh báo bạn về mức độ rủi ro lớn liên quan tới nguồn cung
ứng gỗ hoặc các sản phẩm gỗ của một loài gỗ cụ thể.
Việc xác minh loài cây là không phức tạp khi bạn chỉ làm với
chỉ một loài gỗ, ví dụ như việc nhập khẩu gỗ tếch hoặc hang
ngoài trời bằng gỗ sồi hoặc bạn đang bán gỗ sồi cho nhà máy
cưa, nhưng việc đó sẽ trở nên phức tạp hơn khi liên quan tới
nhiều loài. Trong mọi trường hợp bạn cần trình bày chi tiết các
bước đã làm nhằm đảm bảo bạn có thể xác định mọi loài cây
đang dự định đưa vào thị trường. Xem xét ví dụ về gỗ dán, bạn
có thể biết loài gỗ sử dụng cho phần mặt trước và sau của một
sản phẩm nhưng loài cây sử dụng để làm phần ván ở trong có thể
thay đổi giữa các đợt hàng. Con đường thực tế nhất là thu thập
một danh sách các loài cây mà nhà máy sử dụng và điều đó có
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thể giúp bạn chứng minh, khi được hỏi bởi người có thẩm quyền
về cách quản lý mà bạn đang áp dụng để xác minh các loài cây.
Thông thường, gỗ và các sản phẩm gỗ của hỗn hợp các loài có
thể dẫn tới rủi ro cao hơn vì vậy bạn cần thực hiện trách nhiệm
giải trình cho những loài cây có rủi ro cao nhất trước.
Trong trường hợp thiếu những thông tin đáng tin cậy về loài, các
biện pháp giảm thiểu có thể được sử dụng nhằm tránh việc đưa
những loài thường bị khai thác trái phép vào thị trường. Ví dụ
trong 6.8, Kiểm tra sản phẩm.
Tên khoa học (thực vật học) đầy đủ của các loài cây được Điều 3
của Quy định bổ sung yêu cầu cung cấp khi có sự mơ hồ trong
việc sử dụng tên thông thường. Việc này khiến cho trách nhiệm
giải trình được chính xác hơn và giúp tránh rủi ro phải giải quyết
gỗ hoặc các sản phẩm gỗ bị khai thác trái phép. Ví dụ, tên thông
thường của cây cedar được sử dụng để mô tả cây tuyết tùng màu
trắng, Incense cedar và Chinese cedar. Những cây này không
phải là cedar. Chúng lần lượt thuộc các giống Calocedrus,
Chamaecyparls và Cunninghamia. Tương tự như vậy, Douglas
fir không thuộc giống fir mà thuộc giống Pseudotsuga.
Thông tin có sẵn để cung cấp chỉ dẫn đơn giản về những loại gỗ
phổ biến nhất trong thương mại, được cùng đưa ra bởi các tổ
chức thương mại và các tổ chức phi chính phủ. Bạn có thể tìm
chi tiết về một số loài và cơ sở dữ liệu về tên thông thường trong
phần thư mục.
! Nếu nhà cung cấp chỉ đề cập tới các thuật ngữ như “gỗ cứng
nhiệt đới hỗn hợp”, “gỗ mềm hỗn hợp” hoặc “bột gỗ từ gỗ
mềm” khi bán gỗ hoặc các sản phẩm gỗ, chỉ riêng các thuật ngữ
này là không đủ cụ thể để mô tả loài cây và không thể chấp nhận
được và bạn có thể cần yêu cầu hoặc tiếp cận với thông tin bổ
sung từ nhà cung cấp để đáp ứng những quy định của Quy định.

5.5. Quốc gia khai thác
Việc xác định quốc gia khai thác đối với nhà kinh doanh đang
đặt mua gỗ từ EU vào thị trường nội địa EU là việc không phức
tạp mặc dù gỗ nội địa vẫn là đối tượng của các quy định trách
nhiệm giải trình của Quy định và không được tự động xếp loại
hợp pháp bởi Quy định. Tương tự như vậy, việc đưa gỗ trồng tại
tại châu Âu vào thị trường châu Âu cũng là đối tượng của các
quy định trách nhiệm giải trình của Quy định.
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Đối với những nhà kinh doanh nhập khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ
vào châu Âu, địa điểm mua không nhất thiết phải là tại quốc gia
khai thác vì vậy việc truy xuất nguồn gốc và quản lý chuỗi cung
cấp tốt là cần thiết để đảm bảo rằng nhà kinh doanh có thể xác
minh quốc gia khai thác. Ví dụ, cây keo có thể được cung cấp từ
Brazil và vận chuyển đến Malaysia để sản xuất sản phẩm cho thị
trường châu Âu.
Nếu quốc gia khai thác có những bộ luật khác nhau áp dụng cho
các tiểu bang và/hoặc khi có những khác biệt lớn khác xuất hiện
(ví dụ như cấp độ rủi ro cao của việc khai thác trái phép gỗ ở
vùng cụ thể) thông tin về địa phương khai thác đó cần phải được
cung cấp. Tương tự như vậy, thông tin về khu rừng khai thác cụ
thể cũng có thể được yêu cầu theo từng trường hợp để giảm
thiểu rủi ro khi mua gỗ gỗ và các sản phẩm gỗ khai thác trái
phép.
Nếu quốc gia khai thác không rõ ràng, Quy định nói rõ rằng các
biện pháp giảm thiểu“có thể bao gồm yêu cầu việc thẩm tra của
bên thứ ba” (xem 6.6).
Bất kể bản chất của chuỗi cung cấp, những nhà kinh doanh được
yêu cầu theo điều 2 của Quy định bổ sung là phải “áp dụng hệ
thống trách nhiệm giải trình cho từng loại gỗ hoặc sản phẩm gỗ
cụ thể cung ứng bởi nhà cung cấp riêng biệt trong khoàng thời
gian không quá 12 tháng, với điều kiện là loài cây, quốc gia hoặc
các quốc gia khai thác hoặc, nếu có, các vùng địa phương và
khoảnh khai thác là không thay đổi”.

5.6. Số lượng
Theo Quy định, số lượng gỗ hoặc các sản phẩm gỗ đưa vào thị
trường được yêu cầu phải lưu lại hoặc dưới dạng như khối lượng
như mét khối hoặc feet khối, biểu diễn dưới dạng cân nặng như
tấn và kilograms hoặc hệ thống đo lường tương đương (nhập
khẩu từ Mỹ) hoặc dưới dạng số đơn vị như 1000 thùng. Thông
tin này là có sẵn thông qua tài liệu mua bán chính thức và, nếu
được nhập khẩu, trên giấy tờ nhập khẩu và vận đơn, vv.

5.7. Tên và địa chỉ của nhà cung cấp
Là một nhà kinh doanh, theo Quy định bạn được yêu cầu xác
minh tên và địa chỉ của nhà cung cấp. Tương tự như vậy, là một
thương nhân, bạn được yêu cầu phải có khả năng xác định nhà
cung cấp của mình. Đối với cả hai trường hợp nhà kinh doanh và
thương nhân, nếu sản phẩm được bán cho người sử dụng cuối
cùng thì không yêu cầu phải thiết lập thông tin chi tiết này.
Cách tốt nhất để xác nhận điều này là thông qua các giấy tờ mua
bán chính thức như đơn đặt hàng, hợp đồng, giấy tờ chuyển
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hàng, điều khoản vận chuyển và hóa đơn.
Với những nguyên liệu hoặc hàng hóa nhập khẩu, các giấy tờ
vận chuyển như vận đơn, khách hàng và giấy tờ xuất khẩu và tài
liệu về công ty vận chuyển/người vận chuyển hàng hóa có thể
cung cấp các chi tiết về nhà cung cấp.
Điều then chốt là xác minh thực thể hợp pháp đã bán hoặc cung
cấp gỗ và các sản phẩm gỗ cho bạn.
Thông thường nhà kinh doanh không ở trong cùng một quốc gia
với nguồn gỗ và các sản phẩm gỗ vì vậy điều quan trọng là hiểu
được mối quan hệ của nhà cung cấp trong phạm vi chuỗi cung
cấp. Thông tin thêm về chuỗi cung cấp có trong 5.15, Tính phức
tạp của chuỗi cung cấp.
Đối với rất nhiều thành phẩm nhập khẩu, hồ sơ về sản phẩm
nhập khẩu và nhà cung cấp có thể dễ dàng được lập. Nếu bạn có
nhiều nhà cung cấp, ví dụ như nhập khẩu bột giấy để chế tạo ra
giấy, hoặc mua gỗ xẻ từ nhiều nhà cung cấp để bán trực tiếp
hoặc để tiếp tục gia công, dù là loại gỗ giống nhau, việc này
cũng đòi hỏi phải thiết lập những quy trình quản lý thông tin
rộng hơn, tùy vào hệ thống bạn sử dụng. Dù hệ thống của bạn là
trường hợp đơn giản hay phức tạp, nhà kinh doanh và thương
nhân cần có sự tiếp cận với thông tin về nhà cung cấp từng bộ
phận cấu thành gỗ và các sản phẩm gỗ.

5.8 Tên và địa chỉ của thương nhân
Nếu bạn là nhà kinh doanh, theo Quy định bạn được yêu cầu
phải xác minh tên và địa chỉ của khách hàng (thương nhân)
chừng nào việc trao đổi hay bán hàng bạn đang thực hiện là giữa
doanh nghiệp và doanh nghiệp. Nếu bạn là nhà kinh doanh, bạn
được yêu cầu có khả năng chỉ ra bất cứ thương nhân nào bạn đã
cung cấp gỗ hoặc các sản phẩm gỗ, chừng nào việc trao đổi hay
bán hàng là giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp. Đối với cả nhà
kinh doanh và thương nhân, nếu sản phẩm được bán cho khách
hàng cuối cùng, những chi tiết này không bị yêu cầu phải thiết
lập.
Cách tốt nhất để chứng minh những đặc điểm của thương nhân
là thông qua những chứng từ mua bán chính thức như hợp đồng
mua bán, phiếu chuyển hàng và hóa đơn.
Cùng với việc xác định tên và địa chỉ của nhà cung cấp, đối với
rất nhiều sản phẩm, có thể dễ dàng liên hệ giữa sản phẩm và
thương nhân mà bạn đã bán sản phẩm đó. Nếu được hỏi bởi cơ
quan có thẩm quyền, nhà kinh doanh và thương nhân cần có sự
tiếp cận với thông tin về bất cứ thương nhân nào mà họ
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đã cung cấp gỗ và các sản phẩm gỗ. Có thể có những trường hợp
việc duy trì thông tin này là phức tạp, ví dụ như khi thương nhân
mua cùng một loại gỗ từ nhiều nhà cung cấp và nguồn cung ứng,
có thể là để tiếp tục gia công thành nhiều bộ phận của sản phẩm,
và bán cho một hoặc nhiều khách hàng. Nghĩa vụ xác định bất
cứ thương nhân nào mà họ đã cung cấp gỗ và các sản phẩm gỗ
trong các trường hợp này là không thay đổi.
Lưu ý quan trọng khác là việc bán gỗ và các sản phẩm gỗ cho
thương nhân không luôn luôn diễn ra ngay sau khi được đưa vào
thị trường. Đôi khi khoảng thời gian giữa việc thực hiện quy
trình trách nhiệm giải trình trước khi đưa vào thị trường và thời
điểm thực tế quyền sở hữu hàng hóa chuyển sang cho thương
nhân có thể là nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm vì vậy nhà
kinh doanh cần lưu giữ thông tin này trong nội bộ tổ chức trong
khoảng thời gian tương đương.

5.9 Tài liệu chứng minh sự tuân thủ luật pháp
hiện hành
Trước khi đưa gỗ và các sản phẩm gỗ vào thị trường châu Âu,
Quy định yêu cầu nhà kinh doanh phải tiếp cận với tài liệu hoặc
thông tin khác chỉ ra sự tuân thủ luật pháp hiện hành của gỗ và
các sản phẩm gỗ đó. Nhà kinh doanh sẽ sở hữu tất cả những tài
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liệu cần thiết nếu họ là chủ rừng hoặc nhà kinh doanh đang đưa
gỗ của châu Âu nội địa vào thị trường châu Âu.
Tuy nhiên, một nhà nhập khẩu cần có khả năng cung cấp sự tiếp
cận với thông tin này trước khi đưa bất cứ sản phẩm nào vào thị
trường châu Âu.
! Càng sớm thiết lập thông tin trước khi đưa bất kỳ sản phẩm
nào vào tổ chức, bạn càng có nhiều khả năng đánh giá thỏa đáng
và giảm thiểu các rủi ro xác định hoặc gỗ và các sản phẩm gỗ
khai thác trái phép bị đưa vào chuỗi cung cấp.

Hiện tại chưa có hướng dẫn cụ thể về những tài liệu được yêu
cầu tại mỗi quốc gia. Tuy nhiên, một vài ví dụ về các loại bằng
chứng cho việc xác nhận khai thác theo luật pháp hiện hành
được nêu ra ở Bảng 2. Những ví dụ này chỉ nhằm mục đích minh
họa. Những tài liệu thực tế được yêu cầu đối với một quốc gia cụ
thể sẽ thay đổi và cần được xác định theo từng trường hợp.
Hướng dẫn có sẵn công khai cũng có thể được tìm thấy trong các
tiêu chuẩn rừng, ví dụ như những tiêu chuẩn được nêu trong
phần thư mục, có thể giúp bạn đánh giá tính chính xác và tính tin
cậy của tài liệu.

25

PAS	
  2021:2012
Bảng 2 – Ví dụ về bằng chứng của việc xác minh khai thác tuân thủ luật pháp hiện hành
Yêu cầu pháp lý

Bằng chứng

Bằng chứng của về quyền khai thác hợp pháp

Giấy phép nhượng quyền và/hoặc giấy phép khai thác đã cấp
bởi cơ quan có thẩm quyền, ví dụ như giấy phép yêu cầu bởi
The UK Forestry Standard [8]

Bằng chứng của việc tuân thủ những yêu cầu kế hoạch quản lý
hiện hành

Kế hoạch quản lý được phê chuẩn hoặc tài liệu tương đương,
như yêu cầu của chính quyền địa phương

Sự chỉ rõ những hạn chế khai thác hiện hành

Giấy tờ của chính phủ hoặc ngành chỉ rõ những hạn chế pháp lý
trong việc khai thác, ví dụ như giới hạn đường kính, hạn chế về
loài và thể tích

Bằng chứng về việc gỗ được khai thác từ khu vực được cho
phép, ví dụ như không phải từ các khu vực không được phép
khai thác.

Kế hoạch quản lý, bao gồm bản đồ và/hoặc giấy tờ chỉ rõ khu
vực khai thác

Bằng chứng về việc bán gỗ

Vận đơn, hợp đồng bán, hóa đơn và đơn đặt hàng

Bằng chứng của việc nộp tiền thuế và các khoản phí khác, ví
dụ như phí khai thác.

Chứng từ chính thức xác nhận sự chi trả

Bằng chứng của việc tuân thủ các điều khoản và thủ tục của
Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật
hoang dã nguy cấp (CITES) [9]

Một danh sách cập nhật các loài cây trong đơn vị quản lý rừng
được nêu trong Phụ lục I đến III của CITES, và/hoặc giấy phép
của quốc gia cho việc khai thác, mua bán, xuất khẩu và nhập
khẩu vào Anh bất cứ loài nào nêu trong CITES, nếu có.

Bằng chứng của việc tuân thủ các thủ tục liên quan tới vận
chuyển gỗ

Bản sao hồ sơ gỗ, giấy phép vận chuyển hoặc bán có chỉ rõ loài
cây và khối lượng nếu có

Lưu ý: Ví dụ về bằng chứng của việc xác minh hoạt động khai thác có tuân theo luật pháp hiện hành chỉ được coi
như sự hướng dẫn. Có thể cần thêm những bằng chứng khác về việc tuân thủ theo luật pháp.
Hướng dẫn Thu mua hợp pháp và có trách nhiệm của Mạng lưới
kinh doanh Lâm sản toàn cầu WWF GFTN cung cấp một khuôn
khổ tính hợp pháp chung để xác định tính hợp pháp tại các quốc
gia mua bán chủ yếu, đặc biệt là tại các quốc gia đang phát triển
với những khu rừng có đa dạng sinh học cao, nơi mà việc chặt
gỗ và mua bán bất hợp pháp được biết đến như một vấn đề nổi
bật. Hướng dẫn cũng cung cấp những lời khuyên về giấy tờ pháp
lý đem lại cái nhìn tổng quan về các khu vực được khuyến khích
xem xét khi đánh giá tính hợp pháp của các sản phẩm của rừng
dành cho các quốc gia khác nhau được lựa chọn. Những điều
này có trong địa chỉ
http://sourcing.gftn.panda.org/index.php?id=86. Trong trường
hợp không có hướng dẫn cho một quốc gia cụ thể, hướng dẫn
chung về những tài liệu pháp lý có thể được dùng để tham khảo
và có trong trong địa chỉ:
http://sourcing.gftn.panda.org/files/PDF/legal_documentation_g
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eneral.pdf.
Các nguồn thông tin khác từ các tài liệu được tập hợp có thể
được tìm thấy thông qua việc nghiên cứu các tiêu chuẩn rừng
khác nhau về việc tuân thủ luật pháp như Smartwood Generic
Standard for Verification of Legal Compliance của Liên minh
rừng nhiệt đới [11], có trong địa chỉ: http://www.rainforestalliance.org/forestry/documents/vlo_standard.pdf.
Tính thực tế của khả năng đáp ứng với Quy định là rất quan
trọng. Với tư cách là một tổ chức, bạn có thể phải đối mặt với
việc phải đưa ra quyết định tiếp tục cung cấp các sản phẩm cụ
thể hoặc thay vào đó cố gắng tìm kiếm các phương án thay thế
phù hợp nếu các giấy tờ của sản phẩm là nghèo nàn hoặc không
đầy đủ, và không thể thiếp lập bất cứ cấp độ trách nhiệm giải
trình nào cho sản phẩm.
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5.10 Các cơ chế có vai trò trong việc xác
minh một rủi ro gỗ lậu không đáng kể
5.10.1 Giấy phép CITES và FLEGT
5.10.1.1 Tổng quan
Có 2 chương trình bắt buộc được thực hiện bởi hoặc nhân danh
Chính phủ thông qua một hệ thống cấp phép gỗ. Đó là Công ước
về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy
cấp (CITES) và Tăng cường Luật pháp, Quản lý và Thương mại
Lâm sản và Thương mại (FLEGT).
! Gỗ và sản phẩm gỗ có giấy phép CITES và/hoặc FLEGT là
những trường hợp duy nhất được trực tiếp coi như một rủi ro
không đáng kể theo Quy định và do vậy không yêu cầu thêm sự
đánh giá và giảm thiểu rủi ro một khi đã nhận được các giấy
phép này.

5.10.1.2 CITES
Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang
dã nguy cấp (CITES, http://www.cites.org) quy định việc buôn
bán động vật sống, các bộ phận động vật, thực vật cảnh, các bộ
phận của thực vật để chữa bệnh, và các loài gỗ. Công ước nhằm
xác định các loài đang bị đe dọa và tạo ra những rào cản pháp lý
ngày càng mạnh mẽ cho việc khai thác và buôn bán các loài này,
phụ thuộc vào tình trạng bảo tồn. CITES là một ví dụ khác của
chương trình kiểm tra tính hợp pháp bắt buộc. Bằng việc đưa
buôn bán quốc tế các mẫu vật của các loài được lựa chọn vào sự
quản lý chắc chắn, mọi hành động nhập khẩu, xuất khẩu, tái xuất
khẩu và giới thiệu từ các loài được bảo vệ bởi Công ước cần
phải được phê duyệt bởi một hệ thống cấp phép.
CITES liệt kê các loài gỗ bị đe dọa hoặc nguy cấp dưới 3 phân
loại, gọi là các Phụ lục. Những hạn chế trong việc buôn bán
trong phạm vi những Phụ lục này thay đổi tùy thuộc vào mức độ
bị đe dọa tuyệt chủng của các loài. Danh sách của CITES bao
gồm các loài được trao đổi với gỗ, trao đổi với mục đích chữa
bệnh, và hiếm nhưng không trao đổi mang tính thương mại.
Phụ lục I bao gồm các loài bị đe dọa tuyệt chủng và việc buôn
bán mẫu vật của các loài này chỉ được cho phép trong các trường
hợp đặc biệt, xem http://www.cites.org/eng/disc/how.php.
Để tuân thủ theo Quy định nhà kinh doanh được yêu cầu kiểm
tra cơ sở dữ liệu về loài của CITES
http://www.cites.org/eng/resources/species.html để xác định
xem loài cây có ý định đưa vào thị trường có được liệt kê dưới
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bất kỳ Phụ lục tương ứng nào hay không. Nếu loài cây được liệt
kê trong Phụ lục này, cần phải có sự cấp phép từ Cơ quan quản
lý CITES tương ứng. Giấy phép bao gồm các chi tiết về người
xuất khẩu, người nhập khẩu, số lượng, loài và các thông tin về
cơ quan quản lý tương ứng.
Tất cả những nhà kinh doanh và thương nhân có liên quan tới
loài đó có nghĩa vụ pháp lý bảo đảm rằng mọi hành vi nhập khẩu
và mua bán đã được đăng ký với cơ quan chức năng thích hợp.
Hình phạt nặng thường được áp dụng cho việc không đăng ký
nhập khẩu các loài thuộc Phụ lục II và III.
Điều quan trọng đối với mọi nhà kinh doanh và thương nhân liên
quan tới những loài này là cần quan tâm tới tính nguy cấp của
loài. Việc mua bán những loài này có thể là hợp pháp, nhưng
quan trọng là cần thừa nhận rằng trong rất nhiều trường hợp,
việc mua bán đã dẫn tới nhu cầu và yêu cầu kiểm tra chặt chẽ.
Thông tin thêm về việc tăng cường thực hiện CITES tại châu Âu
có trong địa chỉ:
http://ec.europa.eu/environment/cites/legislation_en.htm. Tham
khảo Quy định Ủy ban (EC) No 865/2006 [12], trong đó có ví dụ
về những tài liệu của CITES châu Âu ở Phụ lục 1.
5.10.1.3 FLEGT
Tăng cường Luật pháp, Quản lý và Thương mại Lâm sản
(FLEGT, http://www.euflegt.efi.int/portal/) là một sáng kiến
châu Âu nhằm hỗ trợ các quốc gia giải quyết vấn đề khai thác gỗ
trái phép. Một phần then chốt của kế hoạch thực hiện FLEGT là
đàm phán Hiệp định đối tác song phương tự nguyện (VPAs)
giữa châu Âu và các quốc gia sản xuất gỗ. Theo điều khoản của
VPA một quốc gia tham gia thỏa thuận với châu Âu sẽ thực hiện
hệ thống cấp phép gỗ. Châu Âu chỉ chấp nhận những sản phẩm
đã cấp phép của quốc gia này, và những sản phẩm không cấp
phép sẽ bị thủ tục hải quan từ chối với mục đích ngăn chặn việc
đưa gỗ lậu vào thị trường châu Âu.
Trọng tâm của mỗi VPA là một hệ thống bảo đảm tính hợp pháp
(LAS). Chức năng của hệ thống này là chỉ rõ, kiểm tra và cấp
phép cho gỗ sản xuất hợp pháp, và bảo đảm rằng chỉ có gỗ khai
thác hợp pháp mới được xuất khẩu sang châu Âu. LAS đảm bảo
rằng gỗ đưa vào chuỗi cung cấp có nguồn gốc hợp pháp và rằng
các dòng gỗ được quản lý xuyên suốt chuỗi cung cấp, từ rừng
nơi gỗ được khai thác, qua các phương tiện vận chuyển, cất trữ
và gia công cho đến điểm xuất khẩu. Các hệ thống theo dõi gỗ
giúp chứng minh nguồn gốc hợp pháp vì vậy mỗi giai đoạn của
chuỗi cung cấp đều được quản lý thích đáng và gỗ chưa kiểm
soát không được đưa vào chuỗi cung cấp.
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Quy định về gỗ của EU công nhận rằng tính hợp pháp của gỗ
có giấy phép FLEGT đã được xác minh thông qua hệ thống
kiểm soát của các quốc gia đối tác FLEGT mà đã được thống
nhất theo Hiệp định đối tác tự nguyện VPA. Do đó, Quy định
về gỗ của EU đã loại gỗ và sản phẩm gỗ có chứng nhận
FLEGT ra khỏi những yêu cầu về trách nhiệm giải trình.
Doanh nghiệp có thể tìm kiếm thông tin về các quốc gia đối tác
mà Hiệp định đã được ký kết hay đang trong quá trình phê chuẩn
và quá trình thực hiện qua trang điện tử http://euflegt.efi.int.
Trang điện tử này cung cấp danh mục các chuyến hàng gỗ
FLEGT mà chỉ cần thông quan với hồ sơ phù hợp do cơ quan
cấp phép của nước xuất khẩu cấp, hồ sơ này được gọi chung với
thuật ngữ giấy phép FLEGT. Cơ quan thí nghiệm sức khỏe động
vật và thú ý (AHVLA) thuộc Cục Môi trường, Thực phẩm và
các Vấn đề nông thôn (Defra) là cơ quan có thẩm quyền về việc
thực hiện hệ thống cấp phép FLEGT tại nước Anh. Cơ quan biên
giới của Anh là cơ quan kiểm tra thực hiện các quy định tại cửa
khẩu và chịu trách nhiệm xử lý gỗ nhập khẩu không có giấy
phép FLEGT từ các quốc gia VPA. Sau khi thông quan, các cán
bộ kiểm định của cơ quan AHVLA có vai trò kiểm tra việc tuân
thủ các quy định trong nước cùng với cơ quan cảnh sát chịu
trách nhiệm điều tra và khởi tố những trường hợp vi phạm các
quy định.
Theo Quy định số 2173/2005 (13) của Ủy ban châu Âu (EC),
doanh nghiệp nhập khẩu gỗ từ quốc gia mà EU ký Hiệp định
đối tác tự nguyện VPA cần phải trình giấy phép FLEGT (do
quốc gia VPA cấp) cho cơ quan có thẩm quyền (AHVLA) để
xác minh. Điều quan trọng là doanh nghiệp cần phải nhận thức
được rằng mỗi quốc gia ký kết đàm phán một bộ danh mục sản
phẩm riêng. Để biết thông tin về danh mục sản phẩm được cấp
phép FLEGT, xem trang điện tử: http://cpet.org/uk/flegtregulation/vpa-partner-countries.
5.10.2 Các hệ thống chứng chỉ rừng
5.10.2.1 Giới thiệu chung
Các hệ thống chứng chỉ rừng được thiết lập trong những năm
đầu 1990 nhằm bảo vệ rừng khỏi các hoạt động phá hoại thông
qua việc thúc đẩy quản lý rừng bền vững. Đây là quá trình bên
thứ ba độc lập đánh giá, xác minh rừng được quản lý theo các
tiêu chuẩn về môi trường và xã hội, và quan trọng nhất trong
bối cảnh này là rừng được quản lý theo luật liên quan.
Các hệ thống chứng chỉ rừng có thể đóng vai trò quan trọng
trong việc giảm thiểu rủi ro của việc đưa gỗ bất hợp pháp vào

28

trong chuỗi cung và đây là nội dung quan trọng trong đánh giá
và giảm thiểu rủi ro (xem phần 5.2, Ví dụ về quy trình).
Điều 4 trong Quy định về việc thực hiện Quy định gỗ của EU
đã nêu rõ các hệ thống chứng nhận “có thể được xem xét trong
quy trìnnh đánh giá và giảm thiểu rủi ro nếu đáp ứng các tiêu
chí sau đây:
a)

b)

c)

d)

họ đã thiết lập và cung cấp cho bên thứ ba một hệ
thống công khai ít nhất gồm các yêu hcầu liên quan
đến luật hiện hành;
quy định cụ thể rằng bên thứ ba thực hiện các cuộc
kiểm tra định kỳ, gồm cả kiểm tra hiện trường, trong
vòng 12 tháng để xác minh luật hiện hành được tuân
thủ đầy đủ;
bao gồm các phương tiện xác minh bởi bên thứ ba để
truy xuất gỗ khai thác theo luật và các quy định hiện
hành và các sản phẩm gỗ có nguồn gốc từ các loài gỗ
đó tại bất cứ điểm nào trong chuỗi cung ứng trước khi
gỗ hoặc sản phẩm gỗ đó được đưa vào thị trường EU;
bao gồm việc kiểm soát do bên thứ ba xác minh để
đảm bảo không đưa vào chuỗi cung ứng gỗ hoặc các
sản phẩm gỗ có nguồn gốc hoặc gỗ và các sản phẩm
gỗ bị khai thác bất hợp pháp.

Trách nhiệm của doanh nghiệp là xác định xem hệ thống chứng
nhận mà họ sử dụng có đáp ứng các tiêu chí theo Điều 4 của
Quy định về gỗ của EU không. Các hệ thống chứng nhận có thể
sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc đánh giá xem hệ thống
đó có đáp ứng các tiêu chí trên không.
Các hệ thống chứng nhận với những yêu cầu về chuỗi hành
trình sản phẩm (COC) yêu cầu các doanh nghiệp có giấy chứng
nhận CoC phải truy nguyên nguồn gốc gỗ từ rừng được chứng
nhận nếu sản phẩm được bán dưới dạng sản phẩm có chứng
nhận. Những đơn vị trong chuỗi cung ứng gỗ phải đảm bảo
rừng gỗ và các sản phẩm gỗ có chứng nhận được tách biệt với
gỗ và các sản phẩm gỗ từ các nguồn không có chứng nhận.
! Những nội dung về COC. Chỉ bằng việc sử dụng gỗ và sản

phẩm gỗ có chứng nhận, với Chuỗi hành trình sản phẩm liên
tục, không bị đứt gãy cho các sản phẩm này, việc đánh giá
cấp chứng nhận có thể trợ giúp một tổ chức đáp ứng các yêu
cầu của Quy định về gỗ của EU.
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Không thể đảm bảo rằng các hệ thống chứng nhận loại trừ hoàn
toàn sản phẩm không mong muốn ra khỏi chuỗi cung ứng,
nhưng mục tiêu của các hệ thống chứng nhận là thúc đẩy quản
lý rừng tốt hơn, và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và
những đơn vị thương mại tự tin rằng sản phẩm mà họ mua
không góp phần vào nạn khai thác gỗ bất hợp pháp. Do đó, rủi
ro không đáng kể không có nghĩa là không có rủi ro – cần cẩn
trọng và học hỏi xem những hệ thống chứng nhận này và các
hệ thống COC được vận hành thế nào và xác định xem có cần
kiểm tra thêm để thỏa mãn hệ thống trách nhiệm giải trình của
chính doanh nghiệp hay không. Các hệ thống được thiết kế
nhằm loại trừ toàn diện những hoạt động tiêu cực ra khỏi các
nguồn gỗ được kiểm soát và chuỗi cung ứng, nhưng tổ chức
phải có trách nhiệm giải trình và đánh giá rủi ro ngay từ đầu
khi quyết định mua nguyên liệu, đây là hàng rào hữu hiệu nhất
để loại bỏ các sản phẩm bất hợp pháp ra khỏi chuỗi cung.
5.10.2.2 Hồ sơ tài liệu
Nếu là doanh nghiệp chế biến hoặc công ty thương mại mua
gỗ và các sản phẩm gỗ có chứng nhận từ một nhà cung cấp,
bạn cần kiểm tra hồ sơ tài liệu của nhà cung cấp để xác nhận
là các yêu cầu về COC được đáp ứng.
Những hoạt động kiểm tra đơn giản lại có thể là quan trọng
nhất, chẳng hạn như:
•

kiểm tra số chứng nhận COC của nhà cung cấp theo hồ sơ
hệ thống chứng nhận lâm nghiệp liên quan, ví dụ như
thông qua cơ sở dữ liệu FSC hoặc PEFC trực tuyến
(http://www.info.fsc.org và http://register.
pefc.cz/search1.asp) để đảm bảo chứng nhận còn có giá
trị;

•

kiểm tra phạm vi chứng nhận COC có bao gồm sản phẩm
cung cấp không; và

•

kiểm tra chứng từ giao hàng và/hoặc hóa đơn để đảm bảo
sản phẩm cung cấp được chứng nhận theo chuỗi hành
trình sản phẩm.

Trên phạm vi toàn cầu, các hệ thống chứng nhận lâm nghiệp
đã được đầu tư rất nhiều để quản lý thông tin về sản phẩm có
chứng nhận. Việc mua gỗ hoặc các sản phẩm gỗ có chứng
nhận cùng với toàn bộ hồ sơ liên quan, cùng với bằng chứng
về loài và quốc gia khai thác, thường được nhìn nhận là con
đường thẳng nhất để giảm thiểu rủi ro cho các doanh nghiệp
theo Quy định về gỗ của EU.
5.10.3 Những cơ chế chứng nhận với nội dung về tính
hợp pháp
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5.10.3.1 Giới thiệu chung
Một số cơ chế có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm
thiểu rủi ro gỗ bất hợp pháp rơi vào chuỗi cung ứng mà không
cần phải đạt được chứng nhận theo các tiêu chuẩn quản lý
rừng bền vững. Thông thường các cơ chế này bao gồm các
nội dung về tính hợp pháp và có thể giúp doanh nghiệp hướng
tới chứng chỉ theo một hệ thống chứng nhận lâm nghiệp. Với
mục đích trách nhiệm giải trình, những tiêu chí đặt ra trong
các cơ chế này phải được kiểm tra cho từng trường hợp, để
chứng minh các cơ chế này bao gồm một cách đầy đủ việc
xác minh về tính hợp pháp, và việc này được hỗ trợ bởi tiến
trình đánh giá chính thức. Một số cơ chế chỉ có thể góp phần
cung cấp một vài mức độ đánh giá rủi ro và tính minh bạch về
nguồn cung, nhưng không trực tiếp đảm bảo tính hợp pháp
của gỗ và các sản phẩm gỗ.
Hai kiểu cơ chế sau là ví dụ:
•

Những tiêu chuẩn gỗ có kiểm soát và tiêu chuẩn gỗ có
nguồn gốc không gây tranh cãi;

•

Những phương pháp tiếp cận có giám sát hoặc từng bước
hướng tới chứng nhận.

5.10.3.2 Những tiêu chuẩn gỗ có kiểm soát và tiêu chuẩn gỗ
có nguồn gốc không gây tranh cãi

Một số hệ thống chứng nhận lâm nghiệp vận hành những tiêu
chuẩn thiết kế cụ thể chỉ bao gồm những nội dung nhất định,
thường chỉ liên quan đến đánh giá quản lý rừng toàn diện.
Những hệ thống này bao gồm đánh giá xác minh tính hợp pháp
cùng với các tiêu chí khác mà tạo ra sự kiểm soát gỗ và các sản
phẩm gỗ không có chứng nhận đi vào chuỗi hành trình sản
phẩm của một hệ thống chứng nhận lâm nghiệp. Việc gỗ và các
sản phẩm gỗ được đánh giá theo những tiêu chuẩn này có thể
đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu rủi ro gỗ bất hợp
pháp đi vào chuỗi cung.
Ví dụ như Gỗ có kiểm soát theo tiêu chuẩn FSC (14) hoặc gỗ
từ nguồn không gây tranh cãi theo tiêu chuẩn PEFC, chẳng hạn
như gỗ (15) trong hệ thống trách nhiệm giải trình (DDS) khác
với gỗ có chứng nhận FSC hoặc PEFC bởi gỗ có chứng nhận
bởi nó có thể không có nguồn gốc từ khu rừng được chứng
nhận theo tiêu chuẩn, nhưng nó có thể có nguồn gốc từ rừng
hoặc khu vực đã được đánh giá rủi ro theo một số các tiêu chí
trong đó bao gồm tính hợp pháp (xem Bảng 2, Ví dụ bằng
chứng xác minh khai thác hợp pháp).
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Những loại gỗ này phải được đánh giá và nguồn gốc của chúng
được xác minh theo các yêu cầu của hệ thống liên quan và việc
đánh giá phải được xác minh một cách độc lập bởi đơn vị đánh
giá cấp chứng nhận để cho phép kết hợp các loại gỗ này với các
gỗ có chứng nhận theo các tiêu chuẩn quản lý rừng toàn diện.
Bằng chứng tổ chức sử dụng gỗ có kiểm soát hoặc gỗ từ những
nguồn không gây tranh cãi có thể được tài liệu hóa thành một
phần của hệ thống trách nhiệm giải trình theo Quy định về gỗ
của EU.

•

•
•
•
•

5.10.3.3 Những phương pháp tiếp cận có giám sát
hoặc từng bước hướng tới chứng nhận
Một số các sáng kiến của các tổ chức phi chính phủ giúp các tổ
chức đạt được chứng chỉ rừng. Nhìn chung, đây là phương pháp
tiếp cận có giám sát hoặc từng bước hướng tới chứng chỉ trong
đó bao gồm nội dung đầu tiên là xác định nguồn gốc gỗ và
quyền khai thác hợp pháp. Mặc dù đây không phải là các chương
trình xác minh tính hợp pháp, các công ty lâm nghiệp vẫn phải
chứng minh quyền khai thác hợp pháp để được công nhận đang
hướng tới chứng chỉ quản lý rừng và do đó những chương trình
này phù hợp với Quy định về gỗ của EU. Các loại chương trình
này sử dụng ngày càng tăng bên thứ ba để xác minh tính hợp
pháp cùng với những tiến trình của chương trình để quản lý hoạt
động của các đơn vị chủ rừng là thành viên, tuy nhiên, các doanh
nghiệp chế biến vẫn cần xác minh bằng chứng về việc tuân thủ
những yêu cầu về tính hợp pháp khác của các quốc gia mà
không bao gồm trong các chương trình này.
Hầu hết các hoạt động của những phương pháp tiếp cận có giám
sát hoặc từng bước này được tập trung ở các quốc gia sản xuất
gỗ bên ngoài EU.

Đánh giá cơ sở hoặc phân tích khoảng trống theo các
nguyên tắc và tiêu chí quản trị rừng của FSC (17) để xác
định các hành động chính;
Xây dựng kế hoạch hành động để giải quyết các khoảng
trống trong các hoạt động quản lý rừng;
Đánh giá thường xuyên để kiểm tra sự cải thiện;
Công bố báo cáo về các hoạt động quản lý rừng theo khung
thời gian đã thống nhất; và
Những doanh nghiệp chế biến gỗ và các sản phẩm gỗ, cũng
như các doanh nghiệp bán lẻ, phân phối và những đơn vị sử
dụng sản phẩm cuối cùng khác cam kết chấm dứt việc sử
dụng gỗ và các sản phẩm gỗ từ các nguồn không được chấp
nhận, bao gồm cả các nguồn bất hợp pháp.

Các doanh nghiệp có thể xác minh nhà cung cấp của họ là thành
viên thuộc các hệ thống sáng kiến trên thông qua việc tra cứu
các trang điện tử của các tổ chức phi chính phủ liên quan:
•
•
•

WWF GFTN, http://gftn.panda.org/about_gftn/
current_participants/
Smartstep, http://www.rainforest-alliance.org/forestry/
certification/services/smartstep-participants
TFT, http://www.tft-forests.org/members

5.10.4 Xác minh tính hợp pháp
5.10.4.1 Giới thiệu chung
Việc xác minh là quá trình kiểm tra xem hoạt động quản lý
rừng và việc kiểm soát chuỗi cung ứng có đáp ứng yêu cầu đặt
ra; trong trường hợp này đó là các yêu cầu về tính hợp pháp.
Thông thường đây là hoạt động kiểm tra các đơn vị quản lý
rừng và những cơ sở chế biến, bao gồm cả việc kiểm tra tại
hiện trường và rà soát hồ sơ tài liệu và hệ thống quản lý.

Dưới đây là ví dụ về ba sáng kiến của các tổ chức phi chính phủ:
•

•

•

Mạng lưới kinh doanh lâm sản toàn cầu (GFTN) của WWF,
http://gftn.panda.org/practical_info/basics/sound_forest/cert
ification/
Smartstep – phương pháp tiếp cận từng bước hướng tới
Chứng chỉ quản lý rừng của FSC của Rainforest Alliance
(16)
Tổ chức Forest Trust (TFT), http://www.tftforests.org/downloads/get/?d=3099

Hiện nay có nhiều hệ thống tự nguyện khác nhau về xác minh
tính hợp pháp. Những hệ thống này thường được vận hành bởi
các đơn vị cấp chứng nhận hoặc các tổ chức sử dụng các tiêu
chuẩn của đơn vị chứng nhận để đánh giá. Các hệ thống này
được các công ty lâm nghiệp, doanh nghiệp chế biến và công ty
thương mại trong chuỗi cung ứng sử dụng để đáp ứng yêu cầu
của khách hàng về việc đưa ra bằng chứng chứng minh tính
hợp pháp của sản phẩm gỗ cung ứng. Các hệ thống này khác
nhau nên cần thận trọng do chỉ có một vài hệ thống có thể sử
dụng để đáp ứng các yêu cầu của thị trường về tính hợp pháp.

Các sáng kiến trên có chung những nguyên tắc hoạt động sau:
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5.10.4.2 Các hệ thống xác minh tính hợp pháp
Nhằm đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp trong việc xác minh
gỗ và các sản phẩm gỗ được khai thác và kinh doanh hợp pháp
theo các luật hiện hành, hiện nay có hai mức độ xác minh tự
nguyên đã được xây dựng và vận hành trên thị trường – xác
minh nguồn gốc hợp pháp (VLO) và xác minh việc tuân thủ
pháp luật (VLC).
Hướng dẫn sau cung cấp những nội dung chính của các hệ
thống xác minh tự nguyện trên được công ty tư vấn lâm nghiệp
của UK- Proforest mô tả trong tài liệu Tổng quan về các hệ
thống xác minh hợp pháp (18).
•

•

Hệ thống xác minh nguồn gốc hợp pháp (VLO) xác minh
gỗ được khai thác từ nguồn được biết và có giấy phép và tổ
chức tiến hành khai thác có quyền khai thác hợp pháp.
Doanh nghiệp được cung ứng gỗ từ nguồn này vẫn phải đối
chiếu những tài liệu pháp lý liên quan khác như đề cập
trong Điều 2 (h) của Quy định về gỗ của EU.
Hệ thống xác minh việc tuân thủ pháp luật (VLC) mở rộng
những nội dung cơ bản của VLO bằng việc xác minh việc
tuân thủ luật và các quy định hiện hành trong hoạt động
khai thác gỗ và các hoạt động quản lý rừng tại nơi gỗ được
khai thác.

Bảng 3 cung cấp kết quả so sánh một vài hệ thống VLO/VLC
theo những tiêu chí cơ bản về tính hợp pháp. Bảng so sánh này
được xây dựng dựa trên tài liệu của Proforest Tổng quan về các
hệ thống xác minh hợp pháp (18) và đề cập đến những hệ thống
VLO/VLC chính mà Profrest đã xác định tại thời điểm tháng
Hai năm 2011, khi tài liệu này được xuất bản. Cho đến nay đã
có nhiều thay đổi, do đó những tổ chức muốn áp dụng phải
kiểm tra liệu những hệ thống này có đáp ứng yêu cầu về trách
nhiệm giải trình theo Quy định về gỗ của EU không.
Đối với những khu rừng có chứng nhận VLO, doanh nghiệp sẽ
cần giảm thiểu rủi ro trong việc tuân thủ luật hiện hành về quản
lý rừng, môi trường, lao động và phúc lợi xã hội, sức khỏe và
an toàn lao động và tuân thủ các yêu cầu về thủ tục thương mại
và xuất khẩu.
Đối với doanh nghiệp, yêu cầu VLC đối với nguồn rừng là
công cụ giảm thiểu rủi ro tại những nơi có nguy cơ khai thác
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bất hợp pháp, xung đột vũ trang hoặc thất lạc hồ sơ tài liệu
(xem phần 5.11, Vấn đề khai thác bất hợp pháp các loài gỗ và
phần 5.13, Xung đột vũ trang).
5.10.4.3 Các công cụ hỗ trợ xác minh về tính hợp pháp
Có hai sáng kiến tập trung vào xác minh tính hợp pháp. Những
sáng kiến này được cung cấp bởi Quỹ rừng nhiệt đới (TFF) và
Chương trình hành động Thương mại gỗ (TTAP).
•

•

TFF đã xây dựng tiêu chuẩn về khai thác tác động thấp
(RIL) (19), http://www.
tropicalforestfoundation.org/images/PDF/tff_
standard_for_reduced_impact_logging.pdf. Tiêu chuẩn RIL
không liên quan trực tiếp đến hệ thống xác minh tính hợp
pháp nhưng là một nội dung pháp lý. TFF chấp nhận việc
kiểm tra xác minh được tiến hành bởi bên thứ ba độc lập
theo các tiêu chuẩn về tính hợp pháp và chuỗi hành trình
sản phẩm. Việc kiểm tra này cung cấp hai loại nhãn mác:
“đã được xác minh hợp pháp” dựa trên tiêu chuẩn VLO,
“đã được xác minh khai thác tác động thấp” dựa trên tiêu
chuẩn VLC.
Chương trình hành động Thương mại gỗ (TTAP) do tổ
chức TFT quản lý là một dự án về khu vực tư nhân hỗ trợ
kỹ thuật cho những nhà cung cấp của các thành viên thuộc
Liên hiệp Thương mại gỗ châu Âu (TTFs) để xác minh tính
hợp pháp chuỗi cung ứng. Đây không phải là một hệ thống
xác minh tính hợp pháp. TTAP hỗ trợ cho các chủ rừng
hoặc doanh nghiệp chế biến về xác minh tính hợp pháp.
Danh mục kiểm tra về tính hợp pháp là tài liệu nội bộ được
sử dụng trong đánh giá nhằm xác định khoảng trống giữa
thực tế và tiêu chuẩn xác minh bởi bên thứ ba độc lập yêu
cầu. Những công ty sử dụng danh mục kiểm tra tính hợp
pháp mà TTAP cung cấp không được phép khai báo về tính
hợp pháp. TTAP đã công bố danh mục kiểm tra về tính hợp
pháp cho Brazil, Cameroon, Trung Quốc, Gabon,
Indonesia, Malaysia và Cộng hòa Công gô trên trang điện
tử http://www.tft-forests.org/ttap/page. asp?p=6229.

Đối với doanh nghiệp, các sáng kiến trên có thể cung cấp cơ
sở tốt về mặt thông tin, nhưng có thể yêu cầu có thêm những
biện pháp giảm thiểu rủi ro để chứng minh việc tuân thủ các
yêu cầu hợp pháp tại quốc gia khai thác.
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Bảng 3 – Những nội dung pháp lý của các hệ thống VLO/VLC
Tiêu chí

1.

Quyền khai thác hợp
pháp
2. Tuân thủ luật pháp về
quản lý rừng, môi trường,
lao động và phúc lợi, sức
khỏe và ATLĐ
3. Tuân thủ luật và các quy
định về thuế và phí
4. Tôn trọng quyền sử dụng
và hưởng dụng đất và tài
nguyên mà các quyền
khai thác có thể ảnh
hướng tới
5. Tuân thủ các yêu cầu thủ
tục thương mại và xuất
khẩu
6. Những tiêu chí bổ sung,
tuân thủ các công ước
quốc tế, ví dụ như các
tiêu chuẩn của Tổ chức
lao động quốc tế (ILO),
Công ước về đa dạng
sinh học (CBD) và
CITES
Ký hiệu:

o
X

SGS –
TLTV –
VLOA)


SGS –
TLTV –
VLCB)



o

BV OLBF)

SWVLOC)

SWVLCD)

SCS –
LHVE)



















o

CertisourceG)





























X



























Bao gồm
Bao gồm một phần
Không bao gồm

GHI CHÚ Xây dựng dựa trên Tài liệu của Proforest Tổng quan về các hệ thống xác minh hợp pháp
A)

Xác minh tính hợp pháp và truy xuất nguồn gốc gỗ VLO của SGS

B)

Xác minh tính hợp pháp và truy xuất nguồn gốc gỗ VLC của SGS

C)

VLO của SmartWood

D)

VLC của SmartWood

E)

Xác minh khai thác hợp pháp của Tổ chức Scientific Certification Systems (SCS)

F)

Bureau Veritas Origine et Légalité des Bois

G)

Hệ thống xác minh tính hợp pháp của CertiSource
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5.10.5 Các nhãn mác môi trường
Tổ chức Tiêu chuẩn quốc tế (ISO) phân chia ba loại nhãn hiệu
môi trường. Nhiều chương trình nhãn hiệu môi trường với
phạm vi và mục tiêu của chúng cung cấp cho các doanh nghiệp
các mức độ đảm bảo khác nhau về tính hợp pháp.
•

•

•

Các chương trình gắn nhãn môi trường loại I là những
chương trình đánh giá của bên thứ ba dựa trên nhiều tiêu
chí và tự nguyện, đây là chương trình cấp giấy phép sử
dụng nhãn hiệu môi trường trên sản phẩm với ngụ ý sự phù
hợp tổng thể về môi trường trong một danh mục sản phẩm
cụ thể dựa trên yếu tố vòng đời. Ví dụ về chương trình nhãn
hiệu môi trường loại I là Ecolabel của EU. Yêu cầu đối với
việc gắn nhãn hiệu môi trường loại I được đề cập cụ thể
trong BS EN ISO 14024.
Các chương trình gắn nhãn môi trường loại II được dựa trên
việc tự công bố khai báo môi trường của các bên hưởng lợi.
Các chương trình này không đưa ra tiêu chí, các tổ chức
công bố thông tin mà họ mong đợi về thuộc tính môi trường
của sản phẩm. Các chương trình này thường có những khai
báo liên quan đến các thuộc tính đơn lẻ. Ví dụ về chương
trình gắn nhãn môi trường loại II là Paper Profile. Yêu cầu
đối với việc gắn nhãn hiệu môi trường loại II được cụ thể
trong BS EN ISO 14021.
Các chương trình gắn nhãn môi trường loại III cung cấp
thông tin môi trường về vòng đời của một sản phẩm, tạo
điều kiện so sánh giữa các sản phẩm có cùng chức năng.
Thông tin môi trường này được công bố bởi một hoặc nhiều
tổ chức, dựa trên dữ liệu đánh giá vòng đời sản phẩm được
xác minh một cách độc lập, được xác định bằng việc sử
dụng các thông số xác định từ trước và phụ thuộc vào việc
quản lý của doanh nghiệp vận hành chương trình. Ví dụ,
thông tin có thể bao gồm các tác động môi trường của một
sản phẩm, dịch vụ, như việc sử dụng nguyên liệu, sử dụng
năng lượng và hiệu suất, thành phần nguyên liệu và hóa
chất, phát thải vào không khí, đất và nước và vấn đề phế
liệu. Các thông tin này cũng bao gồm dữ liệu về sản phẩm
và doanh nghiệp. Những chương trình này gần giống như
hồ sơ thông tin về sản phẩm hơn là một khai báo được xác
minh hoặc một đảm bảo về việc đáp ứng một bộ tiêu chí tối
thiểu. Yêu cầu đối với việc gắn nhãn hiệu môi trường loại
III được cụ thể trong BS EN ISO 14025.
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5.11 Vấn đề khai thác bất hợp pháp các loài
gỗ
Hai nguồn thông tin để hỗ trợ doanh nghiệp xác định gỗ khai
thác bất hợp pháp: Sách đỏ của IUCN về các loài bị đe
1)
dọaTM và Công ước về buôn bán quốc tế những loài động
thực vật hoang dã và nguy cấp (CITES).
Sách đỏ của IUCN về các loài bị đe dọaTM được công nhận
rộng rãi là phương pháp tiếp cận toàn diện và khách quan ở cấp
độ toàn cầu để đánh giá hiện trạng bảo tồn các loài động thực
vật. Điều này không có nghĩa là các loài cây bị khai thác bất
hợp pháp nhưng nếu loài cây này đang bị đe dọa, tổn thương
hoặc nguy cấp thì đây là chỉ số tốt về mức độ rủi ro đối với các
doanh nghiệp và từ đó là độ mạnh cần có của hệ thống trách
nhiệm giải trình để đánh giá các loài cây và giảm thiểu rủi ro.
Xem thêm thông tin trên trang điện tử:
http://www.iucnredlist.org.
Xem thêm thông tin về CITES ở phần 5.10.1.2.
Khi đánh giá vấn đề khai thác bất hợp pháp các loài cây thì việc
đánh giá trong mối liên hệ với các hoạt động khai thác bất hợp
pháp cũng rất hữu ích bởi có mối liên hệ mật thiết giữa hai nội
dung (xem phần 5.12).

5.12 Các hoạt động khai thác bất hợp pháp
Khai thác bất hợp pháp được định nghĩa theo Điều 2 Quy định
về gỗ của EU là “khai thác không theo luật và các quy định tại
quốc gia khai thác”.
Nói một cách đơn giản đây là việc khai thác, vận chuyển, mua
bán gỗ bất hợp pháp. Bản thân quy trình khai thác cũng có thể
bất hợp pháp nếu bao gồm việc sử dụng các hình thức hối lộ để
dành quyền tiếp cận các khu rừng; khai thác mà không có giấy
phép hoặc khai thác tại các khu rừng bảo vệ; khai thác các loài
bảo vệ; hoặc khai thác gỗ vượt quá giới hạn cho phép. Hành
động bất hợp pháp cũng có thể xảy ra trong quá trình vận
chuyển, chẳng hạn như chế biến và xuất khẩu bất hợp pháp;
khai báo hải quan không trung thực; và trốn thuế và các khoản
lệ phí khác.

1)

Sách đỏ của IUCN về các loài bị đe dọaTM là sản phẩm của Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế IUCN. Thông tin cung cấp ở đây chỉ nhằm tạo sự thuận lợi
cho người sử dụng tiêu chuẩn này và không có nghĩa là được BSI công nhận. Những sản phẩm tương tự có thể được sử dụng nếu có thể đem đến những kết
quả tương tự.
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Doanh nghiệp cần nhận thức các vấn đề ảnh hưởng đến năng
lực của một quốc gia trong việc quản lý có hiệu quả chuỗi cung
ứng gỗ hợp pháp.
Tổ chức Chatham House là nguồn thông tin tốt về các vấn đề
quan trọng đề cập trong những cuộc thảo luận xung quanh nạn
khai thác và buôn bán gỗ bất hợp pháp, thông qua những câu
chuyện mới và các tài liệu quan trọng, cũng như nội dung chi
tiết của những sự kiện liên quan, và liên kết đến các trang điện
tử liên quan. Xem thêm thông tin trên trang: http://www.illegallogging.info/index.php.
Tổ chức WWF cũng có nguồn thông tin và những báo cáo công
bố rộng rãi để giúp các tổ chức xác định liệu quốc gia xuất xứ
có chứa đựng rủi ro cung ứng gỗ bất hợp pháp không. Xem
thêm thông tin trên trang: http://www.panda.org.
Chỉ số Nhận thức Tham nhũng của tổ chức Transparency
International là một công cụ mô tả mức độ tham nhũng được
nhận biết tại từng quốc gia. Là một chỉ số mang tính khái quát,
mức độ tham nhũng càng cao thì khả năng không thể kiểm soát
nạn khai thác bất hợp pháp càng lớn, và do đó rủi ro mua gỗ bất
hợp pháp tăng lên. Xem thêm thông tin từ trang điện tử:
http://www.transparency.org.
Global Forestry Registry là nguồn thông tin miễn phí về rủi ro
mua gỗ từ các nguồn gây tranh cãi trên toàn thế giới. Dữ liệu
gồm thông tin về hơn 150 quốc gia và nhằm hỗ trợ bất kỳ bên
nào mong muốn thực hiện trách nhiệm giải trình về việc thu
mua nguyên liệu theo Tiêu chuẩn FSC đánh giá gỗ có kiểm
soát FSC Controlled Wood (14). Xem thêm thông tin từ trang
điện tử: http://www.globalforestregistry.org.
Forest Legality Alliance là một sáng kiến được thiết kế nhằm
hướng tới quản trị rừng và bảo tồn đa dạng sinh học tốt hơn
thông qua việc giảm nhu cầu lâm sản khai thác bất hợp pháp và
tăng khả năng cung cấp gỗ và giấy hợp pháp của chuỗi cung.
Sáng kiến này đã xây dựng công cụ rủi ro để cung cấp những
thông tin có ích về việc thu mua lâm sản. Những thông tin này
gồm thông tin về thương mại lâm sản và thông tin về tính hợp
pháp liên quan theo quốc gia và loài. Công cụ này đang tiếp tục
mở rộng thêm nhiều quốc gia và loài. Xem thêm thông tin từ
trang điện tử: http://www.forestlegality.org/risk-tool.
Khi doanh nghiệp phát hiện có sự khai thác gỗ bất hợp pháp tại
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quốc gia khai thác, khu vực khai thác và địa danh khai thác cần
được xác định. Quy định về gỗ của EU nêu rõ biện pháp giảm
thiểu rủi ro “có thể là yêu cầu bên thứ ba xác minh” (xem phần
6.6) và trong trường hợp này biện pháp giảm thiểu rủi ro là xác
minh của bên thứ ba về tính hợp pháp tại địa danh khai thác và
chuỗi hành trình sản phẩm để đảm bảo nguyên liệu gỗ có thể
được truy nguyên dọc suốt chuỗi cung ứng.
Khi đánh giá về các hoạt động khai thác bất hợp pháp, việc
đánh giá mối liên hệ với vấn đề khai thác bất hợp pháp các loài
gỗ sẽ rất hữu ích bởi có mối quan hệ mật thiết giữa hai nội
dung (xem phần 5.11).

5.13 Xung đột có vũ trang
“Gỗ xung đột” là thuật ngữ sử dụng để nói về gỗ được khai
thác và bán để tài trợ cho những cuộc xung đột có vũ trang.
Định nghĩa được sử dụng bởi tổ chức phi chính phủ Global
Witness (http://www.globalwitness.org) là “gỗ được mua bán
tại bất kỳ điểm nào trong chuỗi hành trình sản phẩm bởi các
nhóm có vũ trang, bất kể họ là nhóm phiến loạn, quân đội, hoặc
chính quyền dân sự, để hoặc kéo dài xung đột hoặc để trục lợi
cá nhân từ tình hình xung đột.”
Gỗ xung đột không phải gỗ bất hợp pháp, mặc dù vậy nó phụ
thuộc vào quyết định của chính phủ tại thời điểm bất kỳ.
Doanh nghiệp cần nhận thức sự tồn tại của gỗ xung đột và cần
điều chỉnh chính sách mua gỗ theo đó.
Tại những quốc gia có sự khác nhau về tình trạng xung đột vũ
trang (ví dụ như xung đột chỉ ở phạm vi khu vực), doanh
nghiệp cần sử dụng hệ thống chuỗi hành trình sản phẩm rõ ràng
và chi tiết để đảm bảo chuỗi cung ứng không liên quan đến khu
vực đang có xung đột. Bản chất phức tạp của các cuộc xung đột
có thể làm suy yếu quá trình này và không thỏa mãn các bên
liên quan trong việc tách biệt đầy đủ các vấn đề.
Xem thêm thông tin về gỗ xung đột trên trang điện tử:
http://www.globalwitness.org.
Các tổ chức phi chính phủ và những bên liên quan khác có thể
hỗ trợ trong việc xác định các nguồn gỗ xung đột; ví dụ như
Liên hợp quốc cũng có thông tin dưới dạng lệnh cấm vận hoặc
đối thoại để hỗ trợ xác định những nguồn gỗ này.
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5.14. Lệnh trừng phạt của Liên Hợp quốc
Theo Chương VII của Hiến chương Liên Hợp quốc, Hội đồng
bảo an Liên Hợp quốc có thể thực hiện những biện pháp bắt
buộc để duy trì và khôi phục hòa bình và an ninh quốc tế.
Những biện pháp này bao gồm lệnh trừng phạt về kinh tế
và/hoặc các lệnh trừng phạt khác. Hội đồng bảo an của Liên
Hợp quốc đã phải viện đến những lệnh trừng phạt bắt buộc khi
hòa bình bị đe dọa và các nỗ lực ngoại giao bất thành. Các lệnh
trừng phạt bao gồm lệnh trừng phạt toàn diện về kinh tế và
thương mại và/hoặc các biện pháp mục tiêu như lệnh cấm vận
vũ trang, lệnh cấm đi lại, những hạn chế về tài chính và ngoại
giao, http://www.un.org/sc/committees/index.shtml.
Lệnh trừng phạt hoặc các biện pháp hạn chế (hai thuật ngữ
được sử dụng thay thế nhau) trong những năm gần đây thường
do EU áp đặt, hoặc dựa trên cơ sở một EU tự trị hoặc thực hiện
nghi quyết của Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc. Lệnh trừng
phạt là một công cụ với bản chất ngoại giao hoặc kinh tế nhằm
tìm kiếm sự thay đổi trong các hoạt động hoặc chính sách
chẳng hạn như những vi phạm đối với luật quốc tế về quyền
con người, hoặc những chính sách không tôn trọng quy định
của pháp luật hoặc các nguyên tắc dân chủ.
Doanh nghiệp phải kiểm tra xem có lệnh trừng phạt hoặc cấm
vận đối với những quốc gia xuất xứ hoặc đối với sản phẩm mà
doanh nghiệp mong muốn đưa vào thị trường EU không. Xem
thông tin mới nhất từ trang điện tử:
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm.

5.15 Mức độ phức tạp của chuỗi cung ứng

Mức độ phức tạp của chuỗi cung ứng tăng khi có nhiều đơn vị
chế biến và kinh doanh tham gia vào chuỗi cung ứng giữa
doanh nghiệp và nguồn cung ứng gỗ đầu tiên. Trong ví dụ này,
doanh nghiệp cần phải xác định tất cả các công đoạn và cung
cấp bằng chứng tài liệu để truy nguyên gỗ về nguồn rừng thông
qua tất cả các đối tác dọc theo chuỗi cung. Ví dụ về chuỗi cung
ứng với mức độ phức tạp trung gian được thể hiện trong Hình
vẽ 8b.
Khi một chuỗi cung ứng trở nên phức tạp hơn, hệ thống trách
nhiệm giải trình cũng trở nên phức tạp hơn với việc tăng rủi ro
gỗ khai thác bất hợp pháp được đưa vào chuỗi cung ứng hoặc
đứt gãy trong hệ thống trách nhiệm giải trình. Những chuỗi cung
ứng phức tạp chắc chắn yêu cầu những biện pháp giảm thiểu rủi
ro nhiều hơn là những chuỗi cung ứng đơn giản. Bất kỳ đánh giá
rủi ro nào được thực hiện cần bao gồm việc đánh giá mức độ tin
cậy và độ tỷ mỷ của mỗi tổ chức để thực hiện trách nhiệm của
doanh nghiệp đưa gỗ và sản phẩm gỗ vào thị trường.
Sơ đồ hóa chuỗi cung ứng rất cần thiết để mô tả liên kết rõ ràng
giữa nguyên liệu được đưa vào thị trường và nguồn rừng. Xây
dựng sơ đồ đơn giản về chuỗi cung ứng là bước ban đầu giúp
cho việc thiết lập dòng luân chuyển nguyên liệu. Một khi chuỗi
cung ứng được xác định, doanh nghiệp cần đánh giá mỗi các yếu
tố của chuỗi cung để khẳng định mức độ tin cậy của thông tin
được cung cấp. Doanh nghiệp đưa gỗ và sản phẩm gỗ vào thị
trường cần xác minh thông tin mà doanh nghiệp nhận được từ
chuỗi cung ứng liên quan đến sản phẩm mà doanh nghiệp dự
định đưa vào thị trường.

Mức độ phức tạp của chuỗi cung ứng gỗ và các sản phẩm gỗ là
yếu tố quan trọng để tổ chức xác định mức độ dễ dàng trong
việc tuân thủ Quy định về gỗ của EU.

Mức độ phức tạp cũng tăng lên khi hơn một loài hoặc nguyên
liệu được sử dụng trong sản phẩm.

Chuỗi cung ứng đơn giản nhất là chuỗi mà trong đó doanh
nghiệp đưa gỗ được trồng ở nước Anh vào thị trường EU, ví dụ
trong Hình vẽ 8a. Trong trường hợp này, doanh nghiệp là chủ
rừng, hoặc có thể là nhà thầu khai thác và bán gỗ vào thị trường
EU.

Tuy nhiên, thậm chí trong chuỗi cung ứng phức tạp, vẫn có thể
giảm thiểu rủi ro một cách đầy đủ nếu có thể đạt được mối liên
kết tin cậy và được xác minh giữa các đối tác trên chuỗi cung
ứng, ví dụ như thông qua việc mua sản phẩm có chứng nhận với
chuỗi hành trình sản phẩm đầy đủ. Ví dụ về một chuỗi cung ứng
như vậy được thể hiện trong hình 8c.
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Hình 8a) – Ví d/ chu*i cung 4ng g* và các s#n ph+m g* - Ví d/ m8t chu*i cung 4ng 0:n gi#n khi doanh nghi"p 0,a g* 0,(c khai thác
t7i n,-c Anh vào th1 tr,9ng EU.

Ch! r"ng (t#i
n$%c Anh)

Nhà th&u
khai thác

X$'ng x(

Nhà buôn g)

Gi*y phép
khai thác
Chú thích:
Doanh nghi%p
DEn v5 th)Eng m/i
B=ng ch@ng tài li%u

Hình 8b) – Ví d/ chu*i cung 4ng g* và các s#n ph+m g* - Ví d/ m8t chu*i cung 4ng v-i m4c 08 trung gian ph4c t7p
th= hi"n càng nhi6u trung gian thì chu*i cung 4ng càng ph4c t7p

Ch! r"ng

X$'ng x(

Nhà buôn g)

G) bán cho
x$'ng x( v%i
ch-ng nh.n SFI

Nhà bán l(
DIY (Anh)

Nhà s+n xu*t
ván sàn (M,)

Hãng bán
buôn ván sàn
(EU)
B/ng ch-ng
loài g)

Chú thích
DEn v5 ch0 bi0n trên chu9i cung @ng

B/ng ch-ng v0
qu1c gia khai
thác

Doanh nghi%p
DEn v5 th)Eng m/i

B/ng ch-ng v0
tính h2p pháp

B=ng ch@ng tài li%u
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Hình 8c) – Ví d/ chu*i cung 4ng g* và các s#n ph+m g* - Ví d/ m8t chu*i cung 4ng v-i m4c 08 trung gian ph4c t7p mà
doanh nghi"p ph#i gi#m thi=u r)i ro bFng chu*i hành trình s#n ph+m 0,(c ch4ng nh%n

34a 5i6m khai
thác (Brazil)

b

Gi*y phép khai
thác

34a 5i6m khai
thác (Canada)
Nhà máy gi*y
(Brazil)
Nhà máy gi*y
(Canada)

Các 54a 5i6m
khác thác g)
(Ph&n Lan)

Danh m;c
loài g) theo
b<t gi*y
B<t bán cho nhà
máy gi*y là
PEFC 100%

Danh m;c
loài g) theo
b<t gi*y

Nhà máy gi*y mua
nguyên li7u nh$
58n v4 th$8ng m#i

B/ng ch-ng
v0 qu1c gia
khai thác

B<t bán cho nhà
máy là g) có
ki6m soát FSC

B/ng ch-ng
v0 qu1c gia
khai thác
Nhà máy gi*y
(d.nghi7p và 58n
v4 th$8ng m#i)
(Ph&n Lan)

Nhà buôn
gi*y

Chú thích
DEn v5 ch0 bi0n trên chu9i cung @ng
Doanh nghi%p
DEn v5 th)Eng m/i

Nhà bán l(
v9n phòng
ph:m

B=ng ch@ng tài li%u
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6  Phương pháp tiếp cận hướng
tới mức độ cao hơn việc tuân thủ
tính hợp pháp
6.1 Giới thiệu chung
Cách thức sử dụng nguồn tài nguyên rừng hiện nay không đảm
bảo tính bền vững trong tương lai. Việc áp dụng Quy định về gỗ
của EU là cơ hội quan trọng để một tổ chức hướng tới mức độ
cao hơn việc tuân thủ và đảm bảo rằng giải pháp mà tổ chức áp
dụng để phù hợp với Quy định về gỗ sẽ làm tăng giá trị kinh
doanh tại thời điểm thực hiện những hành động đảm bảo nguồn
cung trong tương lai.
Nhiều trường hợp trên thế giới cho thấy rằng việc đảm bảo tính
hợp pháp trong thương mại gỗ và các sản phẩm gỗ cũng sẽ
không duy trì nguồn tài nguyên rừng với các lợi ích đa dạng –
chẳng hạn như năng suất dài hạn của nguồn tài nguyên rừng, hệ
sinh thái lành mạnh và nguồn sinh kế của người dân sống phụ
thuộc vào rừng. Xu hướng tiếp cận ở mức độ cao hơn tính hợp
pháp bằng việc áp dụng các tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững
giúp các doanh nghiệp toàn cầu đóng góp tích cực hơn vào việc
duy trì nguồn tài nguyên cho tương lai. Nguyên liệu được khai
thác hợp pháp nhưng không bền vững có thể hợp pháp theo Quy
định về gỗ của EU, cho dù nguồn nguyên liệu này không được
những quan điểm bền vững ủng hộ.
Thành công trong việc giải trình trách nhiệm đối với gỗ và các
sản phẩm gỗ phụ thuộc vào những hành động tích cực nhằm
tăng cường tính minh bạch về thông tin dọc theo chuỗi cung ứng
và phụ thuộc rất nhiều vào việc lồng ghép các hành động này
vào việc kinh doanh thông thường, khuyến khích các doanh
nghiệp khác cũng thực hiện tương tự cho đến khi những hành
động này trở thành chuẩn mực.
Một số thử nghiệm đã được tiến hành, qua đó một tổ chức có thể
áp dụng kết quả để giảm thiểu rủi ro gỗ bất hợp pháp trong chuỗi
cung ứng. Phần này mô tả việc lựa chọn các hành động cho bất
kỳ bên nào sử dụng hướng dẫn này, có thể là doanh nghiệp, công
ty thương mại hay tổ chức mong muốn mua gỗ có trách nhiệm
và tăng cường tính bền vững của nguồn gỗ và các sản phẩm gỗ.
Điều đó cũng khai thác được những lợi ích kinh doanh để đạt
được mức độ cao hơn việc tuân thủ Quy định về gỗ của EU. Ví
dụ như mở rộng việc thực hiện giải trình trách nhiệm theo Quy
định về gỗ của EU cho nhiều loại gỗ và các sản phẩm gỗ hơn và
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áp dụng chính sách mua sản phẩm có chứng nhận từ những khu
rừng được quản lý tốt.
Nếu bạn là đơn vị thương mại, tổ chức của bạn không phải thực
hiện trách nhiệm giải trình như doanh nghiệp đưa gỗ và sản
phẩm gỗ vào thị trường EU theo Quy định về gỗ của EU, bạn có
những lợi ích kinh doanh nếu thực hiện những hành động như
các doanh nghiệp này. Những lợi ích này bao gồm:
•

•

•
•

An toàn trong cung ứng – nếu gỗ bất hợp pháp làm hỏng
chuỗi cung ứng, các đơn vị thương mại có thể phải chịu sự
gián đoạn nếu những sản phẩm của họ bị các cơ quan có
thẩm quyền giữ lại khi doanh nghiệp cung ứng đưa sản
phẩm vào thị trường EU.
Bảo vệ thương hiệu – nếu một tổ chức có thương hiệu cần
bảo vệ, đơn vị thương mại cần tìm kiếm doanh nghiệp cung
cấp trong chuỗi cung ứng để đảm bảo doanh nghiệp này
hoàn toàn tuân thủ các quy định;
Hiểu sâu hơn về nhà cung cấp và đảm bảo rằng họ thỏa
mãn mối quan tâm của bạn;
Đáp ứng yêu cầu của khách hàng (những đơn vị thương mại
khác) về thông tin.

6.2  Mở rộng trách nhiệm giải trình đến các
sản phẩm khác
Quy định về gỗ của EU có quy định danh mục gỗ và những sản
phẩm gỗ áp dụng nhưng vẫn bỏ qua một số danh mục sản phẩm
cũng đòi hỏi cần thu mua gỗ có trách nhiệm.
Minh chứng về các sản phẩm mà Quy định về gỗ của EU vấn bỏ
qua là sách và những vật liệu in ấn. Ví dụ như việc sản xuất các
vật liệu in ấn có thể có những hành động thu mua nguyên liệu
không tốt như thu mua từ các nguồn bất hợp pháp và từ những
khu rừng quản lý yếu kém và từ những nơi chuyển đổi đất rừng
sang những mục đích sử dụng khác.
Bằng việc mở rộng trách nhiệm giải trình đến những sản phẩm
khác, tổ chức có thể thể hiện sự cam kết trong việc thu mua có
trách nhiệm. Bằng cách này, tổ chức có thể giảm được rủi ro ảnh
hưởng đến thương hiệu nếu mua phải những sản phẩm từ nguồn
bất hợp pháp hoặc thiếu trách nhiệm –mặc dù tổ chức đã tuân
thủ Quy định về gỗ của EU cho những sản phẩm mà Quy định
áp dụng. Mặt khác nếu áp dụng những chính sách và hướng dẫn
về giải trình trách nhiệm khác nhau cho những nhóm sản phẩm
khác nhau sẽ tốn thời gian hơn là áp dụng một cách tiếp cận cho
tất cả gỗ và các sản phẩm gỗ.
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Bên cạnh việc giảm được rủi ro ảnh hưởng đến thương hiệu, tổ
chức mở rộng chương trình truy nguyên nguồn gốc gỗ tới cả
những sản phẩm nằm ngoài phạm vi áp dụng Quy định về gỗ của
châu Âu sẽ ở vị trí cung cấp cho khách hàng sản phẩm với chính
sách thu mua chặt chẽ cho nhiều sản phẩm hơn. Điều này cũng
sẽ giảm rủi ro kinh doanh thông qua cách thức thu mua lành
mạnh.
Mở rộng trách nhiệm giải trình cho nhiều loại sản phẩm cũng có
thể tăng khối lượng gỗ và sản phẩm gỗ được kiểm tra kỹ lưỡng
về nguồn gốc hợp pháp – do đó tạo lợi ích cho tự nhiên và cộng
đồng sống phụ thuộc vào rừng. Quy định về gỗ của EU công
nhận đây là một trong những mục đích chính khi đưa ra những
biện pháp chống lại việc đưa gỗ khai thác bất hợp pháp vào thị
trường EU. Do đó, có thể phạm vi điều chỉnh của Quy định về
gỗ EU se được mở rộng đến gỗ và những sản phẩm gỗ khác
trong thời gian tới.

6.3  Mở rộng trách nhiệm giải trình đến
nguyên liệu tái chế
Mặc dù gỗ và các sản phẩm gỗ mà đã kết thúc vòng đời sử dụng
và trở thành phế liệu không nằm trong phạm vi điều chỉnh của
Quy định về gỗ EU, nhưng đối với doanh nghiệp đưa nguyên
liệu tái chế vào thị trường EU điều quan trọng là doanh nghiệp
có thể chứng minh những nguyên liệu này có nguồn gốc từ
những sản phẩm đã kết thúc vòng đời sử dụng.
Ví dụ như một nhà máy tại quốc gia nằm ngoài EU sản phẩm
giấy A4 và tuyên bố rằng giấy được sản xuất từ 20% sợi tái chế.
Doanh nghiệp nhập khẩu giấy vào thị trường EU cần chứng
minh 20% sợi tái chế phải thực sự kết thúc vòng đời. Cần phải
có bằng chứng nếu nhà máy mua bột giấy từ nhà máy tái chế
giấy phế liệu. Nếu nhà máy giấy sử dụng phế liệu trong quá trình
sản xuất của chính họ thì có thể Quy định về gỗ của EU có thể
không được thỏa mãn và cần phải điều tra để miễn trừ chúng ra
khỏi các yêu cầu về trách nhiệm giải trình.
Để xác định xem nguyên liệu giấy đã kết thúc vòng đời sản
phẩm, Hiệp hội quốc gia các doanh nghiệp kinh doanh giấy
(NAPM) cung cấp hướng dẫn về những loại giấy phế liệu có thể
được coi là sợi tái chế:
•
•

Phế liệu chuyển đổi: phế liệu còn lại trong nhà máy và tạo
ra trong các công đoạn cắt hoặc tách;
Phế liệu in ấn: giấy phế liệu đã in hoặc chưa in được tập
hợp trong công đoạn in và có thể từ công đoạn cắt xén, thải
loại hoặc những phế liệu trực tiếp từ máy tin;
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•
•
•

Phế liệu gia đình/văn phòng: giấy phế liệu thải ra từ những
nơi này và có thể ở dạng đã in hoặc chưa in;
Báo đã in không tiêu thụ được; và
Những loại phế liệu khác, ví dụ như phế liệu công nghiệp,
phế liệu nông nghiệp, vv.

NAPM cũng khuyên rằng không bao giờ phế liệu tạo ra trong
quá trình sản xuất, sợi gỗ thuần khiến và những loại sợi khác
được gọi là sợi tái chế.
Chương trình Hành động và Tài nguyên phế liệu (WRAP) cũng
có hướng dẫn và định nghĩa có ích về giấy tái chế. Những
nguyên tắc của hướng dẫn này cũng làm rõ gỗ phế thải tạo ra tại
các xưởng xẻ không được gọi là nguyên liệu tái chế nhưng gỗ
phế liệu từ các xưởng chế biến, người tiêu dùng cuối cùng và
được tái chế lại bởi bên thứ ba được coi là nguyên liệu tái chế.
Có thể tìm thông tin về hướng dẫn này trên trang điện tử:
http://www2.wrap.org.uk/downloads/2._Recycled_paper_conten
t_definition.40381efe.2965.pdf.

6.4  Xây dựng chính sách thu mua gỗ và
sản phẩm gỗ có trách nhiệm
Chính sách thu mua gỗ và sản phẩm gỗ có trách nhiệm bao gồm
các tiêu chí một tổ chức phải thiết lập đối với gỗ và sản phẩm gỗ
mà tổ chức mua. Đây là những mong đợi mà tổ chức yêu cầu
nhà cung cấp của mình phải hoàn thành trước khi cung ứng gỗ
và các sản phẩm gỗ.
Một chính sách tốt có thể cụ thể hóa nhiều yêu cầu của Quy định
về gỗ EU, ví dụ như chuỗi cung ứng cung cấp cho doanh nghiệp
những thông tin mà Điều 6(1)(a) của Quy định yêu cầu. Một
chính sách tốt cũng bao gồm những giá trị của tổ chức và cách
thức duy trì những giá trị này. Xem một ví dụ về chính sách ở
Phụ lục B.
Lồng ghép chính sách này thành điều khoản trong hồ sơ, chứng
từ kinh doanh và đơn đặt hàng sẽ chuyển tải yêu cầu của doanh
nghiệp cho chuỗi cung ứng một cách rõ ràng. Điều này cũng
giúp nhân viên tập trung vào những yêu cầu mà tổ chức mong
muốn đạt được và lý do, và liệt kê những nội dung cần phải
kiểm tra khi mua sản phẩm từ nhà cung cấp.
Mỗi bên đều có vai trò trong việc thúc đẩy thẩm định tốt hơn
chuỗi cung ứng và thực hiện thu mua có trách nhiệm và từ đó
gửi thông điệp của thị trường đến các doanh nghiệp sản xuất về
giá trị quản lý rừng có trách nhiệm.
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6.5  Sử dụng những công cụ liên kết nhà cung
cấp
6.5.1 é Hướng dẫn nhà cung cấp
Đối với một doanh nghiệp có nhiều nhà cung cấp và các nhà
cung cấp lại có chuỗi cung ứng dài, những yêu cầu về thông tin
có thể dẫn tới nhầm lẫn. Điều này không những là do mức độ
nhận thức khác nhau về Quy định gỗ của EU, hoặc thậm chí
nhận thức khác nhau những yêu cầu thương mại của doanh
nghiệp, ngoài ra còn do những thay đổi trong chính sách, sản
phẩm hoặc nhân viên, hoặc nhưng ảnh hưởng của việc làm việc
với nhiều ngôn ngữ.
Bằng việc xây dựng hướng dẫn cho nhà cung cấp về những bước
mà doanh nghiệp mong muốn chuỗi cung ứng thực hiện và chia
sẻ với những nhà cung ứng ngay từ khi bắt đầu hợp tác kinh
doanh, tất cả các thành viên của chuỗi cung ứng có thể được
hướng dẫn về trách nhiệm và vai trò của họ trong chuỗi cung
ứng của doanh nghiệp. Bộ quy tắc ứng xử có thể được thực hiện
theo cách này, khi thỏa thuận giữa hai tổ chức về những yêu cầu
nhất định sẽ được đáp ứng như là một điều kiện trong kinh
doanh.
Thậm chí việc cung cấp hướng dẫn này cho chuỗi cung ứng và
việc nhấn mạnh những điều khoản liên quan có thể tăng cường
nhận thức và góp phần giảm thiểu rủi ro.
6.5.2  Bảng câu hỏi đối với nhà cung cấp
Xây dựng bảng hỏi về gỗ và sản phẩm gỗ đối với nhà cung cấp
sẽ giúp doanh nghiệp có được thông tin mà doanh nghiệp cần
theo Quy định gỗ của EU.
Có nhiều tài liệu được công bố có mô tả các ví dụ về những nội
dung cần xem xét khi xây dựng bảng câu hỏi cho nhà cung cấp.
Mạng lưới kinh doanh lâm sản toàn cầu (GFTN) của WWF có
đưa ra ví dụ về bảng câu hỏi khi thu mua nguyên liệu và đánh
giá rủi ro nhà cung cấp, trên trang điện tử:
sourcing.gftn.panda.org/files/PDF/Example_Questionnaire_1.pd
f.
6.5.3  Đánh giá nhà cung cấp
Thông thường những tổ chức có kinh nghiệm quản lý rủi ro mô
tả những nội dung mà họ mong đợi về một nhà cung ứng có
trách nhiệm và đánh giá nhà cung ứng để yên tâm về đối tác
cung cấp có những bằng chứng cần thiết để đánh giá tính hợp
pháp.
Chẳng hạn như những nhà cung cấp am hiểu về thị trường và sẵn
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sàng chia sẻ những hiểu biết này với khách hàng hoặc những nhà
cung cấp có đội ngũ nhân viên kỹ thuật và môi trường được đào
tạo có thể trang bị tốt hơn để tiếp cận thông tin về chuỗi cung
ứng của họ. Tương tự như vậy, những tổ chức hoạt động minh
bạch, duy trì việc công bố rộng rãi các chính sách, quy trình
cũng như trao đổi những kết quả và mục tiêu hoạt động hàng
năm thường đáng tin cậy hơn những công ty khác. Về thực chất,
doanh nghiệp cần tìm kiếm những đối tác trên chuỗi cung đáng
tin cậy để giúp giảm thiểu rủi ro.

6.6  Sử dụng xác minh bên thứ ba và gỗ và
các sản phẩm có chứng nhận
Doanh nghiệp phải có những thông tin cụ thể về gỗ và các sản
phẩm gỗ của mình để tuân thủ với các Quy định. Doanh nghiệp
có rủi ro chính là chuỗi cung ứng phức tạp có thể phải sử dụng
nhiều biện pháp ddeer giảm thiểu rủi ro đưa gỗ bất hợp pháp vào
thị trường EU.
Doanh nghiệp có thể tự đạt được điều này thông qua việc tập
hợp và xác minh thông tin. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp
doanh nghiệp cần có hỗ trợ bên ngoài để xác minh dòng luân
chuyển của gỗ từ khu rừng được chứng nhận hợp pháp và dọc
theo chuỗi cung cho đến điểm mà doanh nghiệp đưa nguyên liệu
và thị trường EU. Trong trường hợp này, bên thứ ba có thể được
sử dụng để điều tra chuỗi cung ứng và cung cấp thông tin cần
thiết.
Xác minh nguồn gốc hợp pháp (VLO) và xác minh việc tuân thủ
pháp luật (VLC) có thể được cung cấp bởi những tổ chức chứng
nhận có những tiêu chuẩn xác minh hoặc tổ chức chứng nhận
thực hiện đánh giá dựa trên tiêu chuẩn của những tổ chức chứng
nhận khác (xem Bảng 3 và phần 5.10.4, Xác minh tính hợp
pháp). Những tổ chức này cung cấp những mức độ xác minh hợp
pháp khác nhau nhưng có thể tạo ra các biện pháp đáng tin cậy
để giảm thiểu rủi ro về khai thác bất hợp pháp.
Nếu chúng ta xem xét mức độ của các hình thức xác minh quản
lý rừng có trách nhiệm, sau hình thức xác minh VLO và VLC
đối với gỗ và các sản phẩm gỗ nhằm loại bỏ gỗ khai thác bất hợp
pháp ra khỏi chuỗi cung ứng, lựa chọn tiếp theo là mua gỗ và
sản phẩm gỗ có chứng nhận trong chuỗi hành trình sản phẩm
mà:
•
•
•

Các tiêu chuẩn quản lý rừng được xác định và phụ thuộc
vào những tiến trình quản trị rõ ràng;
Mỗi sản phẩm cần được cung cấp với thông tin cần thiết để
tuân thủ Quy định gỗ của châu Âu; và
Nhấn mạnh những nội dung chính liên quan tới tính bền
vững và gìn giữ nguồn tài nguyên cho tương lai.
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Các hình th4c 06u thi$t l%p, 5 m4c 08 khác nhau, m8t ti$n trình
qu#n tr1 nhFm m/c 0ích xây d!ng ni6m tin v-i các bên liên quan
chính, chTng h7n nh, khách hàng, c: quan ch4c nDng và các t3
ch4c phi chính ph). Tuy nhiên, vi"c c;p ch4ng nh%n là m8t c:
h8i 0= truy6n thông v6 vi"c doanh nghi"p 0ang góp phEn b#o v"
môi tr,9ng và gi#m thi=u nh2ng tác 08ng c)a ho7t 08ng thu mua
nguyên li"u t! nhiên 0'i v-i ho7t 08ng kinh doanh. Bây c?ng là
tiêu chu+n v6 ch;t l,(ng thông tin mà khách hàng ngày càng
công nh%n. Hình 9 th= hi"n m4c 08 khách quan c)a các lo7i
bFng ch4ng v6 tính pháp l< và tính b6n v2ng c)a g* và nh2ng
s#n ph+m g*.
Trong b'i c#nh khách hàng yêu cEu truy nguyên và ch4ng nh%n
nh, 0i6u ki"n tiên quy$t 0= cung 4ng, nhi6u t3 ch4c cEn hi=u và
có ni6m tin vào chu*i cung 4ng nhFm 0#m b#o th1 phEn và
khách hàng m-i.

Hình 9 – M4c 08 khách quan c)a các lo7i bFng ch4ng v6 tính
h(p pháp
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6.7 ! Trao (Ci thông tin v# vi%c th1c hi%n
Nh2ng t3 ch4c 0,a g* và s#n ph+m g* vào th1 tr,9ng châu Âu
và nh2ng công ty th,:ng m7i mua g* và kinh doanh g* th%m chí
d!a vào nhau 0= có thông tin 0áng tin c%y v6 s#n ph+m. V-i t,
cách là khách hàng, hG cEn chia sN v-i nhau s! tin c%y 0= không
r:i vào r)i ro không tuân th) Quy 01nh v6 g* c)a EU.
MHc dù có y$u t' nh7y c#m trong vi"c cung c;p thông tin v6 g*
và s#n ph+m g* dGc theo chu*i cung, nh2ng thông tin cEn thi$t
0= th!c hi"n trách nhi"m gi#i trình 0áp 4ng Quy 01nh v6 g* c)a
EU không gây c#n tr5 0'i v-i vi"c h* tr( quá trình trao 03i gi2a
doanh nghi"p và các công ty th,:ng m7i.
Cung c;p thông tin chính xác v6 g* và s#n ph+m g* c)a doanh
nghi"p là hành 08ng t't trong các cu8c 0'i tho7i kinh doanh,
trong các tài li"u ;n ph+m v6 trách nhi"m c)a doanh nghi"p, trên
trang thông tin 0i"n tA mô t# t3 ch4c và nh2ng chính sách, cam
k$t và ho7t 08ng c)a t3 ch4c, hoHc trong nh2ng thông 0i"p
qu#ng cáo. T3 ch4c cEn xác 01nh và rà soát nh2ng quy 01nh pháp
lu%t hi"n hành, quy 01nh qu#ng cáo và h,-ng d.n v6 khai báo
xanh 0= tránh nh2ng diRn gi#i nhEm l.n v6 s#n ph+m mà hG 0ang
kinh doanh, bao g&m g* và các s#n ph+m g*. T3 ch4c cEn nh%n
th4c rõ các khai báo nào trong quá trình bán, hoHc sA d/ng g* có
ch4ng nh%n cEn ph#i phù h(p v-i nh2ng quy 01nh v6 nhãn hi"u
c)a h" th'ng ch4ng nh%n liên quan.
C: quan qu#n l< các tiêu chu+n qu#ng cáo (ASA) quy 01nh ho7t
08ng qu#ng cáo cho các ngành trong lãnh th3 n,-c Anh. H"
th'ng lu%t qu#ng cáo c)a Anh là s! k$t h(p gi2a h" th'ng t!
qu#n cho các ho7t 08ng qu#ng cáo không qua truy6n thanh
truy6n hình và h" th'ng 0&ng qu#n l< 0'i v-i các ho7t 08ng
qu#ng cáo trên truy6n thanh truy6n hình. C: quan ASA làm vi"c
0= duy trì nh2ng tiêu chu+n v6 quy tác qu#ng cáo nhFm b#o v"
ng,9i tiêu dùng và t7o sân ch:i bình 0Tng cho các nhà qu#ng
cáo. Quy tJc qu#ng cáo không qua truy6n thanh truy6n hình, xúc
ti$n kinh doanh và Marketing tr!c ti$p (20) c)a Oy ban v6 ho7t
08ng qu#ng cáo (CAP’s) c)a ASA 0,a ra quy 01nh 0'i v-i các
thông 0i"p marketing, bao g&m c# nh2ng quy 01nh liên quan 0$n
qu#ng cáo gây ra s! nhEm l.n. Xem thêm thông tin c)a ASA
trên trang 0i"n tA: http://www.asa.org.uk.
C/c Môi tr,9ng, Th!c ph+m và các V;n 06 nông thôn (Defra)
0ã xu;t b#n H,-ng d.n Khai báo xanh (21) 0= thúc 0+y vi"c sA
d/ng nh2ng công b' v6 môi tr,9ng rõ ràng, chính xác trong
marketing và qu#ng báo. Nh2ng khai báo v6 môi tr,9ng t't ph#i
mô t# chính xác thu8c tính môi tr,9ng c)a s#n ph+m 0= giúp
ng,9i tiêu dùng l!a chGn. Nh2ng thông tin gây nhEm l.n, sai s!
th%t và vô nghCa có th= làm cho ng,9i tiêu dùng m;t 0i ni6m tin
v6 nh2ng khai báo và nhãn mác môi tr,9ng
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nói chung, dẫn tới sự cạnh tranh bất bình đẳng và không khuyến
khích các công ty đưa ra những công bố trung thực. Hướng dẫn
của Defra nhằm:
• Hỗ trợ các tổ chức đưa ra những công bố môi trường đầy đủ;
• Tạo cho tổ chức niềm tin rằng những công bố của họ đáp ứng
các tiêu chuẩn tốt trên thị trường nội địa, châu Âu và quốc tế;
• Cải tiến tiêu chuẩn về khai báo môi trường trên thị trường nội
địa;
• Giảm sự cạnh tranh bất bình đẳng bằng việc giảm thiểu những
khai báo không công bằng hoặc gây hiểu nhầm.
Hướng dẫn đưa ra những bài học tốt để các doanh nghiệp thực
hiện theo một cách tự nguyện và hướng dẫn này không phải là
quy định bắt buộc của Chính phủ. Hướng dẫn này chủ yếu nhằm
mục đích cung cấp thông tin hữu ích cho những doanh nghiệp tự
đưa ra tuyên bố trong các thông điệp, hình ảnh về môi trường (ví
dụ như tự tuyên bố mà không có chứng nhận của bên thứ ba độc
lập), thêm vào đó nó cũng cung cấp những bài học tốt về các loại
khai báo bao gồm cả chứng nhận bên thứ ba và nhãn mác chứng
nhận.

Kết luận

Quy định này mang đến một cơ hội đáng kể cho các doanh
nghiệp để tao nên sự khác biệt vào viễn cảnh tương lai đối với
nơi cư trú và tài nguyên rừng toàn cầu. Nhiều doanh nghiệp tại
Châu Âu sẽ cần có những hành động để thực hiện trách nhiệm
giải trình đối với gỗ và sản phẩm gỗ nếu họ tuân thủ các yêu cầu
của Quy chế này. Để làm được như vậy, họ sẽ dần dần loại bỏ
gỗ và sản phẩm gỗ bất hợp pháp. Vì Quy chế đưa ra hàng rào
này, đổi lại nó sẽ hỗ trợ một thị trường công bằng hơn thông qua
việc thu hẹp khoảng cách về giá được ấn định giữa các loại hàng
hóa này, theo đó có thể rẻ hơn trong buôn bán với những sản
phẩm có nguồn gốc hợp pháp và bền vững, bằng cách này giúp
cho việc buôn bán khả thi hơn nhằm thực hiện kinh doanh rừng
có trách nhiệm hơn mà không bị ảnh hưởng tiêu cực trên thị
trường bởi những đối thủ cạnh tranh thiếu trách nhiệm

Hướng dẫn này tương đương với tiêu chuẩn quốc tế về những
khai báo môi trường mà doanh nghiệp tự công bố, BS EN ISO
14021 và Quy tắc quảng cáo không qua truyền thanh truyền
hình, xúc tiến kinh doanh và Marketing trực tiếp (20). Nhiều
quốc gia sử dụng BS EN ISO 14021 như là cơ sở để thông tin về
các quy tắc và hướng dẫn của quốc gia. Hướng dẫn của Defra về
khía cạnh này phù hợp với thông lệ quốc tế (xem phần 5.10.5,
nhãn mác môi trường).

6.8  Kiểm định sản phẩm
Nếu như bạn quan tâm tới việc được mời chào các loại gỗ chưa
xác định từ nguồn có tiềm năng gây tranh cãi, gỗ hoặc sản phẩm
gỗ có thể được kiểm định với các tiêu chuẩn được công nhận.
Những hoạt động kiểm định như vậy có thể giúp xác định loại
gỗ đồng thời giúp khẳng định tính chính xác của thông tin do
bên chuỗi cung ứng của bạn khai báo.
Mặc dù việc kiểm định đang ngày càng trở nên phổ biến, điều
quan trọng cần nhận biết rằng nó không thể được sử dụng một
cách tách biệt bởi vì nó khó có thể khẳng định chính xác quốc
gia xuất xứ. Tuy nhiên, nó có thể cung cấp chỉ báo về quốc gia
có khả năng nơi mà loài gỗ được trồng hoặc phát triển một cách
tự nhiên.
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Phụ lục A (tham khảo) Đưa ngành công nghiệp gỗ Vương quốc
Anh phát triển trên thị trường EU
A.1 Bối cảnh Vương quốc Anh
Cho đến năm 2011, Vương quốc Anh sản xuất xấp xỉ 8 triệu
m3 gỗ mỗi năm và số lượng này chiếm khoảng 15% đến
20% tổng lượng tiêu thụ của Vương quốc Anh. Thông tin về
lâm nghiệp và tình hình sản xuất gỗ của Vương quốc Anh
được đăng tải trên website:
http://www.forestry.gov.uk/statistics. Các doanh nghiệp và
công ty thương mại, được định nghĩa trong Quy chế, những
đơn vị phụ trách gỗ lớn của Anh quốc phải đáp ứng các yêu
cầu của Quy chế (xem Biểu A.1, Các ví dụ về các doanh
nghiệp đưa công nghiệp gỗ Anh quốc vào thị trường EU).
Ủy ban Lâm nghiệp muốn các tổ chức ở Anh cảm thấy tự tin
về việc mua bán gỗ lớn tại Vương quốc Anh, và đã tuyên bố
rằng "các doanh nghiệp có thể đưa ra một loạt các bằng
chứng để chứng minh rằng công nghiệp gỗ Vương quốc Anh
có mức rủi ro gỗ trái phép thấp. Vương quốc Anh có tỷ lệ
khai thác gỗ bất hợp pháp thấp, mức độ tuân thủ pháp luật
cao, điểm cao trong công tác quản trị thông qua các chỉ số
quốc tế và không có loài cây gỗ nào có nguy cơ tuyệt chủng.
Hơn nữa Vương quốc Anh có một hệ thống Quy chế về lâm
nghiệp được xây dựng hiệu quả, một chính sách tự do thông
tin và một loạt các yếu tố mà theo đó đảm bảo tinh thần
trách nhiệm cao trước pháp luật và tính dân chủ".

A.2 Tiêu chuẩn Lâm nghiệp Vương quốc Anh
Tiêu chuẩn Lâm nghiệp Vương quốc Anh (UKFS) [8] là bộ
tiêu chuẩn tham khảo đối với quản lý rừng bền vững ở Vương
quốc Anh. UKFS, được hỗ trợ bởi một loạt các Hướng dẫn

UKFS, phác thảo bối cảnh ngành lâm nghiệp ở Anh, đưa ra
các phương pháp tiếp cận của chính phủ Vương quốc Anh
đối với quản lý rừng bền vững, xác định các tiêu chuẩn và
các yêu cầu, đồng thời cung cấp một cơ sở cho việc quản lý,
điều hành và giám sát.
UKFS và các hướng dẫn được xây dựng bởi Ủy ban Lâm
nghiệp tại Anh quốc và Cơ quan Lâm nghiệp, đơn vị nằm
trong Cục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của Bắc Ailen. UKFS và các hướng dẫn của nó đã được Vương quốc
Anh và các chính quyền các nước thuộc khối thông qua và
áp dụng đối với tất cả các khu rừng và đất lâm nghiệp trên
lãnh thổ của mình. UKFS mang lại một khuôn khổ cho việc
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thực hiện các cam kết quốc tế vafe quản lý rừng bền vững,
các chính sách liên quan đến công tác thực thi cùng với các
chính sách và chiến lược lâm nghiệp quốc gia của Anh,
Scotland, Xứ Wales và Bắc Ai-len. Hiện chính sách này
đang sẵn có tại: http://www. forestry.gov.uk/ukfs.

A.3 Quy chế về lâm nghiệp
UKFS tóm lược thể chế, pháp lý liên quan có tầm quan trọng
trong công tác quản lý rừng tại Vương quốc Anh và Ủy ban
Lâm nghiệp nhận định rằng “điều này được xem là Quy định
pháp lý có thể được áp dụng nằm dưới khuôn khổ Quy chế này”.
Mỗi quốc gia thuộc Vương quốc Anh vận hành các hoạt động
kiểm soát quản lý đều nắm được quy định pháp luật của EU
(như đánh giá tác động môi trường) và của bản thân mỗi quốc
gia theo đó yêu cầu rằng việc khai thác gỗ cần phải được ủy
quyền hợp pháp. Ủy ban Lâm nghiệp cũng nhận định rằng
“những hoạt động kiểm soát như vậy bảo đảm thông tin được
yêu cầu trong khuôn khổ Quy chế này, như là tên loài cây được
khai thác, vị trí khai thác, trữ lượng và tên của nhà cung cấp
được ghi lại. Chúng sẽ cung cấp cơ sở xác minh rằng những
hoạt động kiểm tra cần thiết đã được hoàn tất và giấy phép hợp
pháp đã được cấp." Ủy ban Lâm nghiệp có báo cáo rằng một khi
hướng dẫn chính thức của chính phủ Vương quốc Anh về Quy
chế được hoàn thiện và các cuộc thảo luận được tổ chức giữa
các nhà chức trách lâm nghiệp của mỗi nước và cơ quan có thẩm
quyền, theo đó sẽ có nhiều thông tin hơn về chi tiết Vương quốc
Anh thực thi Quy chế này. Điều này có thể kéo theo một số sửa
đổi đối với các tiến trình và văn bản hiện hành tuy nhiên mục
tiêu sẽ là đảm bảo Quy chế được nắm bắt chi tiết nhất có thể
trong khuôn khổ các cơ chế quản lý hiện hành mà không áp đặt
các yêu cầu bổ sung mang tính quan liêu nào đối với các doanh
nghiệp ở Vương quốc Anh.
Một số trường hợp ngoại lệ về kiểm soát khai thác gỗ đang tồn
tại theo đó có thể đưa ngành công nghiệp gỗ của Vương quốc
Anh vào thị trường mà không phải chịu sự kiểm soát như được
miêu tả trong UKFS. Những trường hợp ngoại lệ này bao gồm
gỗ được khai thác thông qua trồng mới, lá và cây được khai thác
tận dụng trong phạm vi hoạt động kiểm soát phát triển. Những
điểm này được đề cập dưới các điều khoản pháp lý lựa chọn và
được giải thích cụ thể trong UKFS.
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Hình A.1 – Các ví dụ về các doanh nghiệp đưa ngành công nghiệp gỗ Vương quốc Anh vào thị trường EU
Công ty quản lý rừng
Một chủ đất quyết định khai thác một diện tích đất lâm nghiệp và làm đơn gửi tới Ủy ban Lâm nghiệp xin cấp phép khai thác. Sau
khi có giấy phép, chủ đất mời một công ty quản lý rừng đấu thầu 12ha rừng cây vân sam với trữ lượng ước tính là 5 000 m3. Chủ
đất và công ty quản lý thống nhất ký hợp đồng đối với số cây đứng và công ty quản lý chỉ định nhà thầu được chọn để tiến hành
khai thác và vận chuyển cây ở dạng xúc gỗ và gỗ tròn nhỏ đến các cơ sở chế biến.
Trong trường hợp này, cây đã được bán lúc đầu ở dạng trữ lượng cây đứng. Do cây đứng không nằm trong phạm vi điều chỉnh của
Quy chế nên chủ đất không phải là doanh nghiệp. Công ty quản lý rừng chính là doanh nghiệp vì là đơn vị đầu tiên đưa gỗ vào thị
trường và bán cho các cơ sở chế biến. Mặc dù có nhà thầu tiến hành khai thác và vận chuyển nhân danh công ty quản lý rừng
nhưng nhà nhầu này không phải là doanh nghiệp bởi vì họ không phải là người sở hữu hỗ và chỉ đóng vai trò đại diện cho công ty
quản lý rừng.
Công ty quản lý rừng phải thực hiện trách nhiệm giải trình và trong trường hợp này họp phải lưu giữ các bản sao của giấy phép
khai thác tương ứng liên quan tới gỗ cùng với chi tiết về loài cây, số lượng và tên cũng như địa chỉ của đơn vị kinh doanh nơi mà
gỗ được cung cấp.

Đơn vị sở hữu và cơ quan đại diện
Mỗi cơ quan đại diện được đơn vị sở hữu đất đăng ký, họ tư vấn cho đơn vị sở hữu thực hiện chương trình khai thác và trồng lại
để đưa gỗ quay trở lại quy trình quản lý. Cơ quan đại diện sẽ đệ trình kế hoạch hoạt động lên Ủy ban Lâm nghiệp để phê duyệt.
Sau đó, cơ quan đại diện này thuê tuyển một nhà thầu để thực hiện công việc với giá thỏa thuận và tổ chức cũng như đàm phán
việc buôn bán gỗ, với giá đơn vị theo mỗi tấn gỗ được vận chuyển tới cơ sở chế biến tại địa phương. Việc khai thác và phân phối
do cơ quan đại diện kiểm soát mặc dù việc này thực tế do các nhà thầu được thuê thực hiện.
Trong trường hợp này, việc sở hữu gỗ chuyển từ đơn vị sở hữu sang cơ sở chế biến, mặc dù thực tế rằng nhà thầu phụ và cơ quan
đại diện trực tiếp tham gia. Đơn vị sở hữu do vậy chính là doanh nghiệp và phải thực hiện trách nhiệm giải trình cũng như lưu giữ
giấy phép khai thác, kế hoạch hoạt động, tên loài cây, số lượng gỗ cũng như tên và địa chỉ của cơ sở chế biến mà theo đó gỗ được
cung cấp. Mặc dù cơ quan đại diện được tuyển chọn có thể tiến hành nhân danh họ nhưng chính đơn vị sở hữu sẽ chịu trách nhiệm
cao nhất trong việc đảm bảo thực thi đúng yêu cầu của Quy chế.

Công ty lâm sản tổng hợp
Một công ty quy mô sản xuất lâm sản tổng hợp theo chiều dọc sở hữu một diện tích rừng ở miền Nam Scotland và lấy gỗ từ đây
cung cấp cho nhà máy sản xuất bột giấy của họ. Công ty sản xuất lâm sản tự thực hiện việc quản lý rừng và các đơn vị cổ phần của
họ tất cả đều được chứng nhận độc lập. Gỗ được khai thác để sản xuất bột giấy và tiếp đó là giấy in và được bán cho các cơ sở
kinh doanh khác nhau.
Trong trường hợp này gỗ được đưa vào thị trường khi mà chúng được khai thác để sử dụng cho mục đích kinh doanh của công ty.
Do vậy, công ty chính là một doanh nghiệp và phải thực hiện trách nhiệm giải trình cũng như lưu giữ giấy phép khai thác, tên loài
cây, số lượng gỗ cũng như tên và địa chỉ của các cơ sở kinh doanh mà theo đó gỗ được bán đi.

Chủ sở hữu rừng là doanh nghiệp
Một người nông dân sở hữu đất lâm nghiệp mà người nông dân mong muốn sử dụng để sản xuất gỗ củi. Gỗ củi được sản xuất
thành các bó và được bán từ trang trại trực tiếp ra công chúng. Trong trường hợp này người nông dân chính là doanh nghiệp vì
người này đang sử dụng gỗ khúc và dăm gỗ để kinh doanh. Người nông dân phải thực hiện trách nhiệm giải trình. Người nông dân
sẽ cần lưu giữ giấy phép khai thác và các giấy tờ bao gồm tên loài cây được sử dụng và số lượng được bán đi. Với tư cách là một
doanh nghiệp, người nông dân cũng phải lưu giữ tên và địa chỉ của bất kỳ doanh nghiệp nào mà họ bán gỗ. Tuy nhiên điều này
không bao gồm các khách hàng phi thương mại. Điều này bởi do một đối tượng, ví dụ như một hộ gia đình mà có mua một sản
phẩm vì mục đích cá nhân mà không tiếp tục mua bán hoặc sử dụng như là một phần của hoạt động thương mại mà không phải
không phải bản thân họ được xem như một đơn vị kinh doanh trong khuôn khổ Quy chế này.
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Phụ lục B (tham khảo) Ví dụ về chính sách thu mua gỗ và sản phẩm gỗ có trách nhiệm
Tổ chức này được cam kết thu mua gỗ và sản phẩm gỗ có trách
nhiệm. Dự định lâu dài của chúng tôi chính là tất cả gỗ được sử
dụng trong các sản phẩm mà chúng tôi thu mua hoặc chỉ rõ
được nguồn gốc từ các khu rừng được quản lý tốt đã được
chứng nhận với các tiêu chuẩn chứng nhận đáng tin cậy và/
hoặc từ các vật liệu tái chế đã qua sử dụng.

•

Tìm kiếm thông tin về xuất xứ gỗ trong các sản phẩm mà
chúng ta khai thác và trong các trường hợp mà gỗ được
khai thác;

•

Cam kết này sẽ được ghi nhận thông qua phương pháp tiếp cận
bậc thang đối với việc thu mua có trách nhiệm mà theo đó sử
dụng những kỹ thuật và thông tin sẵn có, phổ biến nhất.

Tìm kiếm thông tin về chuỗi hành trình sản phẩm đối với
gỗ và sản phẩm gỗ mà chúng ta thu mua, bao gồm những
trường hợp mà theo đó chúng được sản xuất và mua bán;

•

Đánh giá thông tin về chuỗi hành trình sản phẩm so với tới
chính sách này và các thủ tục vận hành theo đó;

•

Tiếp tục cải thiện mức độ tuân thủ đối với các chính sách
này, thông qua việc sử dụng các hoạt động đánh giá thường
niên, các báo cáo và hành động đã thống nhất với các nhà
cung cấp;

•

Hợp tác và khuyến khích các nhà cung cấp và các nguồn gỗ
tham gia tích cực vào một quy trình rõ ràng về thời gian,
minh bạch và có cam kết theo lộ trình hướng tới đạt được
chứng nhận đáng tin cậy;

•

Hợp tác với các bên lien quan để đảm bảo rằng phương
thức tiên tiến nhất được áp dụng;

•

Đặt ra các chỉ tiêu hàng năm và tuyên truyền rộng rãi về
hoạt động sản xuất của mình; và

•

Tối đa hóa việc tận dụng gỗ tái chế sau sử dụng.

Tổ chức này có trách nhiệm trong khuôn khổ Quy chế về Gỗ
của EU nhằm thực thi trách nhiệm giải trình để ngăn ngừa việc
đưa gỗ khai thác bất hợp pháp vào thị trường EU. Tất cả các
nhà cung cấp của chúng tôi đều được kiểm tra thường xuyên để
đảm bảo rằng tôn chỉ của chúng tôi là các sản phẩm có mức độ
rủi ro xuất xứ bất hợp pháp là không đáng kể.
Tổ chức này sẽ không truy xuất nguồn các sản phẩm có chứa
thành phần gỗ, sợi và các vật liệu thô khác nếu áp dụng những
điều sau.
•

Rừng có xuất xứ được xác định hoặc nghi ngờ chứa các giá
trị bảo tồn cao, ngoại trừ những nơi mà rừng được chứng
nhận hoặc trong quá trình cấp chứng nhận trong khuôn khổ
một hệ thống chứng nhận đáng tin cậy hoặc người quản lý
rừng có thể chứng minh rằng rừng và cảnh quan xung
quanh được quản lý để đảm bảo những giá trị đó vẫn được
duy trì.

•

Rừng có xuất xứ được chuyển đổi từ rừng tự nhiên sang
rừng trồng hoặc các hình thức sử dụng khác, trừ phi việc
chuyển đổi được kiểm chứng trên cơ sở lợi ích dòng về xã
hội và môi trường, bao gồm việc đẩy mạnh các giá trị bảo
tồn cao ở các sinh cảnh xung quanh.

•

Nguyên liệu được khai thác hoặc buôn bán bất hợp pháp.

•

Nguyên liệu được buôn bán theo cách thức mà cổ súy xung
đột bạo lực có vũ trang hoặc đe dọa sự ổn định của quốc gia
hoặc khu vực (cụ thể được gọi là gỗ tranh chấp).

•

Đơn vị khai thác hoặc chế biến, hoặc một tổ chức có liên
quan đến chính trị hoặc quân đội, đang vi phạm nhân
quyền.

•

Nguyên liệu có xuất xứ từ các cây biến đổi gen.

•

Rừng có xuất xứ không rõ ràng.

•

Để đảm bảo đạt được các mục tiêu, tổ chức này sẽ:

•

Đánh giá tất cả các nhà cung cấp gỗ và sản phẩm gỗ đối với
tất cả các hoạt động thu mua hàng hóa để bán lại, không
bán lại và trong tất cả các hoạt động xây dựng mới;

©	
  The	
  British	
  Standards	
  Institution	
  2012	
  

45

©	
  The	
  British	
  Standards	
  Institution	
  2012	
  

47

