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Quy định về Gỗ của Liên minh 
châu Âu 

(EUTR)



 Nhà điều hành của EU không được đưa gỗ 

và sản phẩm gỗ trái phép vào thị trường 

EU ngay từ đầu.

Quy định về Gỗ của Liên minh châu 
Âu (EUTR*)

 Tại thời điểm viết bài 

này, chưa có trường hợp 

nào bị đưa ra xét xử tại 

tòa.

Tương đối mới – 3/3/2013. 

*Quy định (EU) Số 995/2012 của Nghị viện châu Âu và Hội đồng châu Âu, 20/10/2010



Quy định về Gỗ của Liên minh châu 
Âu (EUTR)

Quy định về gỗ của Liên minh châu Âu 
(EUTR)

 Hiệp định Đối tác Tự nguyện 
(VPA)

EUTR là một trong 2 hợp phần chính của Kế hoạch hành động về  

tăng cường thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm 

sản  của EU (FLEGT):

Kế hoạch Hành động
FLEGT 

Bất kỳ gỗ hay sản phẩm gỗ có giấy phép của FLEGT hay giấy 

phép CITES* được coi là đã tuân thủ. 

*Công ước về Buôn bán Quốc tế các loài Động thực vật hoang dã nguy 
cấp



• Việc thanh toán cho quyền khai thác và gỗ (bao gồm các trách nhiệm 
liên quan tới việc khai thác)

• Quyền khai thác gỗ trong ranh giới quy định về mặt pháp lý

• Luật pháp về môi trường và lâm nghiệp bao gồm quản lý rừng và bảo tồn 
đa dạng sinh học

• Quyền pháp lý của bên thứ ba liên quan tới sử dụng và nhượng quyền 
trong khu vực bị ảnh hưởng bởi việc khai thác gỗ

Gỗ được khai thác trái phép = 

Gỗ được khai thác vi phạm luật pháp áp dụng tại nước 
khai thác

EUTR 

Luật áp dụng bao gồm những quy định quản lý về:

• Thương mại và hải quan, trong chừng mực mà ngành lâm nghiệp có liên 
quan



EUTR – Phạm vi quy định gì?

Gần đây chỉ được áp dụng cho các sản phẩm sau

Check Council Regulation (EEC) No. 2658/87 of 23 July 1987 and Common Customs Tariff 
for further details.

4401 Fuel wood
4403 Wood in the rough
4406 Railway or tramway sleepers
4407 Wood sawn or chipped lengthwise
4408 Sheets for veneering
4409 Wood continuously shaped
4410 Particle board and similar
4411 Fibreboard
4412 Plywood, veneered panels and similar
4413000
0 Densified wood
441400 Wooden frames
4415 Packing cases, boxes, crates, drums and similar
4416000
0 Casks, barrels, vats, tubs etc.
4418 Builders' joinery and carpentry of wood
940330 Furniture
940340 Furniture
940360 Furniture
9403903
0 Furniture
9406002
0 Prefabricated buildings
Pulp and paper - see Chapters 47 & 48 of Combined 
Nomenclature)



EUTR

Các 
mục đíchNgăn chặn Nhà điều hành 

trong việc đưa gỗ và các sản
 phẩm dẫn xuất từ gỗ đó được 

khai thác trái phép vào thị 
trường EU ngay từ đầu

Yêu cầu nhà kinh doanh lưu 
giữ hồ sơ  các nhà cung cấp và 

người mua trực tiếp một khi những
 sản phẩm đó đưa vào thị trường

Yêu cầu các nhà điều hành tại EU thực hiện 
“trách nhiệm giải trình” khi đưa các sản
phẩm gỗ vào thị trường EU ngay từ đầu



EUTR - Phạm vi không quy định gì?

• Sản phẩm tái sinh

• Giấy in (vd. Sách, tạp chí, và báo);

• Nguyên liệu đóng gói có chứa hàng hóa, và được sử dụng 

chỉ để hỗ trợ, bảo vệ, hay mang sản phẩm khác;

• Một số sản phẩm tre và mây;

• Gỗ được mua và bán bởi các cá nhân hay công ty tư nhân 

cho mục đích sử dụng cá nhân và không vì mục đích thương 

mại;

• Các sản phẩm khác không bao hàm trong phần Phụ lục

* For further details check the Combined Nomenclature set out in Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87



EUTR – Áp dụng đối với nhà nhập khẩu và 
buôn bán tại EU

Nhà điều hành =

Họ phải áp dụng Hệ thống 
Trách nhiệm Giải trình để 

tránh rủi ro từ nguồn của họ

Họ có thể sử dụng: 
•Hệ thống của riêng họ
•Hệ thống hiện có; hay
•Hệ thống được xây dựng với 
một Tổ chức Giám sát

Nhà buôn bán = 

Những người mua và/hoặc 
bán sản phẩm dựa vào gỗ đã 
được đưa vào thị trường EU 

(bởi một nhà nhập khẩu)

Bất cứ ai đưa sản phẩm gỗ 
vào thị trường EU lần đầu 

tiên

Cần phải giữ thông tin về 
các nhà cung cấp và khách 
hàng trực tiếp để giúp việc 
truy dấu gỗ dễ dàng hơn.

  
Thông tin này cần được giữ 

trong vòng 5 năm

Cá nhân tiêu 
thụ cuối 

cùng

Không trong 
phạm vi quy 

định của
EUTR

Nhà điều hành và buôn bán cần thông tin về nhà Cung cấp của họ để 

đảm bảo rằng họ tuân thủ với EUTR



       Thông tin

       Đánh giá 
rủi ro
      Giảm thiểu 
rủi ro

Một khuôn khổ các quy trình được thiết kế để giảm thiểu 

rủi ro của việc đưa gỗ, hay sản phẩm gỗ vào thị trường 

EU.

3 yếu tố chính

EUTR – Hệ thống trách nhiệm giải 
trình

1

2

3

Hệ thống trách nhiệm giải 
trình =



Miêu tả gỗ và sản phẩm gỗ 
Tài liệu và thông tin

Tên và địa chỉ của 
nhà cung cấp 

Tài liệu và thông tin

EUTR – Hệ thống trách nhiệm giải 
trình

Thu thập thông tin trong chuỗi 
cung cấp từ nhà cung cấp 
hay cơ quan quản lý rừng

Thu thập tài liệu/các thông 
Tin khác cho thấy sự tuân thủ 

với luật pháp áp dụng tại 
quốc gia khai thác

Thông tin

1
Ví dụ



EUTR

Gỗ hợp pháp – Sản phẩm tuân 
thủ với FLEGT VPA và CITES

Sự phổ biến của việc khai thác trái phép 
các loài cây cụ thể

EUTR – Hệ thống trách nhiệm giải 
trình

Đảm bảo việc tuân thủ với luật pháp áp dụng

Rủi ro của việc khai thác trái phép, 
các lệnh cấm, xung đột vũ trang, hay 
lệnh trừng phạt tại quốc gia khai thác

Đánh giá rủi ro
2



EUTREUTR – Hệ thống trách nhiệm giải 
trình

Tính phức hợp của chuỗi cung ứng

Hệ thống truy xuất nguồn gốc có sẵn để 
đảm bảo nguồn gốc của sản phẩm

Trừng phạt thương mại quốc tế và xung 
đột vũ trang tại quốc gia xuất xứ

Các loài được liệt kê trong CITES

Thiếu việc quản lý tại quốc gia xuất xứ

Rủi ro của việc chặt gỗ trái phép tại quốc gia/vùng xuất xứ

Rủi ro của việc chặt gỗ trái phép theo loài

Đánh giá rủi ro

2
Kiểm tra



EUTREUTR – Hệ thống trách nhiệm giải 
trình

Nếu có rủi ro gỗ trái phép 
trong chuỗi cung ứng:

 
Kế hoạch thích hợp: 

 - các biện pháp đầy đủ; và
 - các biện pháp tương xứng; và 

 - quy trình giảm thiểu rủi ro
 một cách có hiệu quả

Giảm thiểu rủi ro
3

Giảm tính phức hợp của chuỗi cung ứng

Sử dụng Chứng chỉ hay giấy tờ được xác nhận 
bởi bên thứ ba khác bao hàm việc xác nhận 

tuân thủ luật pháp áp dụng

Phát triển một chương trình nguồn có trách 
nhiệm – Phối hợp với nhà cung cấp để vạch 

ra chuỗi cung ứng, xác định các điểm mấu chốt 
và hành động để giải quyết việc chặt gỗ trái phép

Yêu cầu thêm thông tin và tài liệu

Ví dụ



Quy định về Gỗ của Liên minh châu 
Âu (EUTR)

Các hình thức này cần phải hiệu quả, tương xứng, và mang tính 
khuyên răn. 

Chúng có thể bao gồm:

Được thi hành có hiệu lực bởi các Cơ quan chức 
năng có thẩm quyền do từng quốc gia của EU chỉ 

định

Tương xứng với: 
    Chi phí thiệt hại môi 
trường gây ra; 
    Thất thu thuế; 
    Phương hại về kinh tế; 
và 
    Giá trị của gỗ hay 
sản phẩm gỗ.

Xử phạt
gỗ hay sản phẩm gỗ

Tịch thu
Sự cho phép buôn bán 

(ngay lập tức)

Đình chỉ

Hình thức xử phạt được quy định bởi 
quốc gia thành viên của EU



Giảng viên và những người xây dựng khóa tập huấn
 này không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về 
bất cứ hoạt động nào sau khóa tập huấn.

Người tìm kiếm tư vấn luật pháp về việc tuân 
thủ nên tham vấn với chuyên gia về luật.

Tuyên bố miễn trừ trách 
nhiệm

Hy vọng rằng thông tin được trình bày sẽ giúp bạn 
tự tin trong việc thể hiện trách nhiệm giải trình 

và cũng giúp hải quan nước bạn làm như vậy
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