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TỜ THÔNG TIN SỐ 1.4

Luật lệ mới và trách nhiệm mới

Những điểm chính

Úc có luật lệ để chống lại vấn đề khai thác gỗ trái phép và ủng hộ
việc buôn bán gỗ và sản phẩm gỗ khai thác hợp pháp giữa các nước.

•

Các luật khai thác gỗ trái phép của
Úc ủng hộ việc buôn bán gỗ khai
thác hợp pháp.

•

Các luật này là một phần của nỗ
lực toàn cầu nhằm cố gắng ngăn
chặn tác động bất lợi về kinh tế,
xã hội và môi trường của nạn khai
thác gỗ trái phép.

•

Các luật về khai thác gỗ trái phép
của Úc không trực tiếp chi phối các
đối tác thương mại của Úc. Tuy
nhiên, nếu xuất khẩu sản phẩm gỗ
sang Úc, quý vị có thể phải cung
cấp thêm thông tin về sản phẩm
của mình.

•

Thông tin do quý vị cung cấp có
thể giúp các doanh nghiệp Úc đáp
ứng các yêu cầu về việc khảo sát
tính hợp pháp của họ bằng cách
đánh giá nguy cơ có phải các sản
phẩm này là loại gỗ đã khai thác
trái phép hay không.

•

Khai thác gỗ trái phép là khai thác
gỗ trái với pháp luật của nước nơi
gỗ được thu hoạch.

•

Quý vị có thể đọc thêm thông tin
trên trang mạng của chúng tôi:
agriculture.gov.au/illegallogging
và quý vị có thể gửi email về:
illegallogging@agriculture.gov.au,
hoặc gọi cho đường dây thường
trực: 1800 657 313 hay nếu ở
nước ngoài: +61 2 6272 3933 để
nhờ giúp đỡ.

Theo các luật này, việc nhập khẩu vào nước Úc gỗ hoặc sản phẩm gỗ
đã bị khai thác trái phép tại nước xuất xứ là phạm pháp.
Việc buôn bán gỗ khai thác trái phép gây bất lợi cho doanh nghiệp
hợp pháp, gây những hậu quả xã hội và môi trường tiêu cực, bán
phá giá trên thị trường và đe dọa việc đầu tư, lợi nhuận và việc làm
trong vùng.

Các thay đổi đối với các doanh nghiệp Úc

Các doanh nghiệp nhập khẩu gỗ, bột giấy hoặc sản phẩm giấy vào
Úc giờ đây phải thực hiện việc khảo sát tính hợp pháp. Điều này bao
gồm việc thu thập thông tin và đánh giá nguy cơ có phải gỗ trong
các sản phẩm này là loại đã khai thác trái phép hay không. Trừ
trường hợp nguy cơ thấp, các doanh nghiệp cũng cần phải thực
hiện các biện pháp thích hợp để giảm thiểu nguy cơ này. Các luật
này áp dụng đồng đều đối với nhà chế biến gỗ thô thu hoạch tại Úc.

Các luật này ảnh hưởng đến quý vị như
thế nào

Các luật này không có hiệu lực đối với các đối tác thương mại của Úc
mà chỉ áp đặt các yêu cầu đối với doanh nghiệp nhập khẩu vào Úc
và tìm cách giảm thiểu nguy cơ gỗ đã khai thác bất hợp pháp được
đưa vào thị trường Úc.
Tuy nhiên, nếu cung cấp gỗ, bột giấy hoặc sản phẩm giấy cho khách
hàng của quý vị tại Úc, quý vị có thể phải cung cấp thêm thông tin
về sản phẩm của mình, có thể là thông tin về gỗ trong sản phẩm,
nơi thu hoạch và bất kỳ văn bản hay giấy tờ nào khác có thể chứng
minh tính hợp pháp của mặt hàng.

Thông tin này sẽ giúp doanh nghiệp tại Úc đánh giá nguy cơ có phải
các sản phẩm này là loại đã khai thác trái phép hay không và giúp
họ tiện quyết định khi mua hàng.
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1.4 – Thông tin dành cho doanh nghiệp xuất khẩu sang Úc

Luôn biết thông tin
Trang mạng về khai thác gỗ trái phép của
chúng tôi:
agriculture.gov.au/illegallogging có
thông tin về nhiều đề tài khác nhau cùng
các hướng dẫn.

Định nghĩa về ‘khai thác gỗ trái phép’
Theo luật Úc, gỗ khai thác bất hợp pháp được định nghĩa là gỗ đã khai thác trái
luật tại nơi khai thác gỗ, kể cả gỗ khai thác trái phép ở nước ngoài hoặc ở Úc.

Muốn biết thêm thông tin

Chính phủ Úc cùng với các chính phủ liên quan soạn thảo các Quy định Riêng
Từng Quốc gia (Country Specific Guidelines). Nhờ những quy định này các nhà
nhập khẩu sẽ có thêm thông tin đối với các luật về gỗ hiện nay của các đối tác
thương mại quan trọng của chúng ta và có thể dễ thực hiện việc khảo sát tính
hợp pháp. Tại trang mạng agriculture.gov.au/illegallogging của Bộ có những
quy định chính thức này.

Biện pháp của các nước khác đối với vấn đề khai
thác gỗ trái phép

illegallogging@agriculture.gov.au

agriculture.gov.au/illegallogging

DA2413_0416

Úc là một trong những quốc gia tham gia nỗ lực toàn cầu nhằm ngăn chặn tác
động bất lợi về kinh tế, xã hội và môi trường của vấn đề khai thác gỗ trái phép.
Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu đã có các biện pháp tương tự như những luật về
khai thác gỗ bất hợp pháp của Úc. Các nước khác cũng đang thực hiện các biện
pháp kiểm soát nhập khẩu tương tự.

