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Việc khai thác lâm sản bất hợp pháp gắn liền với hiện tượng mất cân bằng sinh thái và gây nguy
hại tới môi trường, xét về lâu dài nó có thể dẫn tới những hậu quả tiêu cực ảnh hưởng tới người
nghèo và những người sống tách biệt với xã hội, những người mà cuộc sống của họ phụ thuộc
chủ yếu vào khai thác lâm sản.
Việc khai thác và buôn bán gỗ bất hợp pháp trên thế giới là những vấn đề nổi cộm đối với nhiều
nước sản xuất gỗ, các nước đang phát triển. Nó khiến chính phủ thất thu hàng tỷ dollar thuế,
khuyến khích tham nhũng và nới lỏng vai trò điều hành và quản lí luật pháp, hàng hóa của
chính phủ. Để xây dựng cam kết và ngăn chặn việc khai thác gỗ bất hợp pháp ở các nước sản
xuất gỗ, EU đã đưa ra những sáng kiến và giới thiệu bản Kế hoạch hoành động của EU về việc
thực thi lâm luật, quản lý và thương mại (FLEGT) được công bố vào tháng 5 năm 2003. Yếu tố
quan trọng nhất của bản kế hoạch hành động này là sự ra đời một hệ thống giấy phép, giấy
chứng nhận gỗ hợp pháp trong sự thống nhất, hợp tác với các nước trong cộng đồng. Tháng 12
năm 2005, qui định mới (EC) số 2173/2005 được đưa ra phù hợp với những văn bản pháp lý
cần thiết cho sự ra đời của hệ thống chứng nhận FLEGT về nhập khẩu gỗ vào thị trường Châu
Âu.

Những nét chính của bản kế hoạch hành động FLEGT

Mục tiêu chính của bản kế hoach hành động FLEGT nhằm chống lại việc khai thác và buôn bán
gỗ lậu trong công cuộc bài trừ việc nhập khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ bất hợp pháp trong thị
trường Châu Âu. Bản kế hoạch tuân theo những đánh giá và chiến lược mang tính pháp lý:

1. Xây dựng khả năng thích ứng và hỗ trợ cho viêc cải thiện hệ thống quản lý ở các nước
xuất khẩu gỗ .
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EU sẽ hỗ trợ, giúp đỡ các nước sản xuất gỗ trong việc phát triển những chỉ dẫn pháp lý mới
nhằm đảm bảo nguồn gỗ hợp pháp và ngăn chặn việc buôn bán gỗ lậu.

2. Sự phát triển của bản Thỏa thuận hợp tác tự nguyên (VPAs)

Yếu tố then chốt nhằm khắc phục những vấn đề về buôn bán gỗ bất hợp pháp trong các nước
sản xuất gỗ là tăng cường sự quản lý điều hành việc sản xuất gỗ lậu thông qua những thỏa
thuận hợp tác tự nguyện giữa các thành viên EU về nhập khẩu gỗ. Sự hợp tác này sẽ bổ sung
cho những qui trình và chính sách hiện hành cấp quốc gia được đặt ra nhằm xác định việc khai
thác và buôn bán gỗ lậu. Bản kế hoạch hành động FLEGT đã vạch ra những thỏa thuận hợp tác
sẽ là nền tảng của sự ra đời cơ cấu tổ chức xuyên quốc gia hướng tới sự hợp tác quốc tế. Một cơ
cấu sẽ hiệu quả hơn trong việc bài trừ buôn bán gỗ lậu trong thương mại quốc tế bằng việc hạn
chế việc vận chuyển băng đường thủy hoặc chế biến gỗ ở các nước thứ ba. Những đàm phán về
những hiệp định/thỏa thuận hợp tác VPAs đang được tiến hành bởi EU và một loạt các nước
sản xuất gỗ.

3. Sự thành lập cơ cấu cấp phép, chứng nhận

Thông qua các thỏa thuận hợp tác tự nguyện một cơ cấu cấp phép sẽ được phát triển nhằm xác
định gỗ được sản xuất hợp pháp. Qui định (EC) số 2173/2005 đã đưa ra những văn bản pháp
lý cần thiết cho sự ra đời của hệ thống chứng nhận FLEGT về nhập khẩu gỗ vào thị trường
Châu Âu. Khi hệ thống được đưa vào, những nước sản xuất gỗ phải đảm bảo hàng hóa kí gửi
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phải có giấy chứng nhận đã được khai thác hoặc nhập khẩu hợp pháp trước khi xuất khẩu sang
Châu Âu. Tất cả đều nhằm mục đích quản lý bên thứ ba. Hải quan Châu Âu sẽ kiểm tra hiệu
lực của giấy phép trước khi cho phép hàng hóa được nhập khẩu.

Theo qui định việc cấp phép được yêu cầu cho gỗ tròn, tà vẹt, gỗ xẻ, ván lạng, ván dán và ván
ghép thanh. Qui định bao gồm cả cơ cấu cho những sản phẩm khác trong tương lai.

5. Khuyến khích và thúc đẩy sử dung gỗ có nguồn gốc hợp pháp trong cộng đồng các
thành viên.

Những biện pháp phân mảng nhu cầu được thiết kế nhằm giảm thiểu sự tiêu thụ gỗ khai thác
bất hợp pháp và khuyến khích sử dụng gỗ có nguồn gốc hợp pháp trong cộng đồng các thành
viên là một phần quan trọng trong bản kế hoạch mang tính tiên phong FLEGT. Những doanh
nghiệp cá nhân được khuyến khích thực thi nghiêm chỉnh những qui định trong ngành lâm
nghiệp. Những qui đinh mua bán trong cộng đồng Châu Âu đã được thay đổi, cung cấp những
thông tin thực tế về quyền kí kết hợp đồng giải thích làm thế nào thu mua gỗ từ những nguồn
bền vững. Ngân hàng và các tổ chức tài chính đầu tư vào ngành kinh doanh lâm sản sẽ được
yêu cầu soạn thảo những thủ tục kinh doanh đã cân nhắc đến những ảnh hưởng về cả xã hội và
môi trường của những khoản vay cho ngành lâm sản.

6. Thúc đẩy việc hợp tác giữa EU với những thị trường chủ yếu
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Trong phạm vi bản kế hoạch hành động FLEGT, dự thảo hành động bao gồm cả việc hợp tác
với những thị trường chủ yếu như Mỹ và Nhật Bản. Sự hợp tác sẽ tăng cường sự phát triển trên
khuôn khổ quốc tế một cách toàn diện nhằm hạn chế và ngăn chặn buôn bán gỗ bất hợp pháp.

Nguon : internet
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