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Tập san chính thức của Liên minh Châu Âu
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QUY CHẾ THỰC HIỆN CỦA ỦY BAN (EU) số 607/2012
ngày 6/7/2012
Về quy tắc cụ thể liên quan đến hệ thống trách nhiệm giải trình và tần xuất, mục đích của hoạt
động kiểm tra đối với các tổ chức giám sát như đã quy định trong Quy chế (EU) số 995/2010
của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu về nghĩa vụ của các doanh nghiệp nhập khẩu gỗ và sản
phẩm gỗ vào thị trường châu Âu
(Văn bản phù hợp với Khu vực Kinh tế Châu Âu)

ỦY BAN CHÂU ÂU,

Căn cứ vào Hiệp ước về Chức năng của Liên minh Châu
Âu,

Các biện pháp quy định trong Quy chế này phù hợp
(5)
với ý kiến của Ủy ban Tăng cường Thực thi Luật Lâm
nghiệp, Quản trị Rừng và Thương mại
,

ĐÃ PHÊ CHUẨN QUY CHẾ NÀY:

Căn cứ vào Quy chế (EU) số 995/2010 của Nghị viện và Hội
đồng Châu Âu ngày 20/10/2010 về nghĩa vụ của các doanh
nghiệp nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ vào thị trường châu
Âu ( 1 ), cụ thể tại các Điều 6(2) và 8(8) của Quy chế này,

Trong đó:

Quy chế (EU) số 995/2010 nêu rõ các doanh nghiệp có
(1)
nghĩa vụ sử dụng một khung quy trình và biện pháp (gọi là hệ
thống trách nhiệm gịải trình) nhằm giảm thiểu rủi ro nhập khẩu
gỗ hoặc sản phẩm gỗ có nguồn gốc bất hợp pháp vào thị
trường nội khối.

Cần nêu rõ trong những trường hợp nào thì doanh
(2)
nghiệp nhập khẩu phải cung cấp thông tin về tên khoa học
của các loài cây rừng, vùng địa lý nơi mà gỗ được khai thác
và khu rừng khai thác
.

Cần nêu rõ tần xuất và mục đích của các cuộc kiểm
tra mà các cơ quan chức năng thực hiện đối với các tổ
chức giám sát
.

(3)

Điều 1
Nội dung chính
Quy chế đặt ra các nguyên tắc cụ thể về trách nhiệm
giải trình, cũng như tần xuất và mục đích các cuộc
thanh kiểm tra đối với các tổ chức giám sát.

Điều 2
Áp dụng hệ thống trách nhiệm giải trình
1. Các doanh nghiệp phải thực hiện hệ thống trách nhiệm giải
trình đối với từng loại gỗ và sản phẩm gỗ cụ thể được cung ứng
bởi một nhà cung cấp trong khoảng thời gian không quá 12 tháng,
với điều kiện là các loài cây rừng, quốc gia hoặc các quốc gia khai
thác hoặc, nếu phù hợp, các vùng của quốc gia và khu rừng khai
thác không có gì thay đổi
.

2. Khoản 1 không ảnh hưởng đến nghĩa vụ của doanh nghiệp
trong việc duy trì các biện pháp và quy trình tiếp cận thông tin như
quy định tại Điều 6 (1)(a) của Quy chế (EU) số 995/2010 liên quan
đến từng lô hàng gỗ và sản phẩm gỗ mà doanh nghiệp nhập khẩu
vào thị trường EU
Điều 3

Việc bảo vệ cá nhân liên quan đến xử lý dữ liệu cá nhân
trong phạm vi của Quy chế này, nhất là liên quan đến xử lý số
liệu cá nhân thu thập được trong quá trình kiểm tra phải đáp
ứng được các yêu cầu quy định tại Chỉ thị 95/46/EC của Nghị
viện và Hội đồng Châu Âu ngày 24/10/1995 về bảo vệ cá nhân
liên quan đến việc xử lý số liệu cá nhân và tự do trao đổi các
số liệu đó ( 2 ) và Quy chế (EC) số 45/2001 của Nghị viện và
Hội đồng Châu Âu về bảo vệ cá nhân liên quan đến xử lý số
liệu cá nhân của các tổ chức và cơ quan cộng đồng và về tự
do trao đổi các số liệu đó ( 3 ).
(4)

( 1 ) OJ L 295, 12.11.2010, p. 23.
( 2 ) OJ L 281, 23.11.1995, p. 31.
( 3 ) OJ L 8, 12.1.2001, p. 1.

Thông tin liên quan đến nguồn cung của doanh nghiệp
1. Thông tin về nguồn cung ứng gỗ hoặc sản phẩm gỗ của
doanh nghiệp như quy định tại Điều (6)(1)(a) của Quy chế (EU) số
995/2010 phải được cung cấp đầy đủ như quy định tại khoản 2, 3
và 4.

2. Tên khoa học đầy đủ của các loài cây như quy định tại phần
đầu tiên của Điều 6(1) của Quy chế (EU) số 995/2010 phải được
cung cấp nếu việc sử dụng tên thông thường có thể gây nên
nhầm lẫn.

3. Thông tin về khu vực khai thác như quy định tại phần 2
của Điều 6(1) (a) của Quy chế (EU) số 995/2010 phải được
cung cấp khi rủi ro khai thác gỗ trái phép giữa các vùng có sự
thay đổi.
.
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4. Thông tin về khu khai thác như quy định trong phần 2
của Điều 6(1) (a) của Quy chế (EU) số 995/2010 phải được
cung cấp khi rủi ro khai thác gỗ trái phép giữa các khu khai
thác trong một quốc gia hoặc trong một vung có sự thay đổi.

Theo tinh thần của mục một, bất cứ một thoả thuận nào
liên quan đến quyền khai thác gỗ trong một khu vực xác
định đều phải được coi là khu khai thác gỗ.

Điều 4
Đánh giá và giảm thiểu rủi ro
Chứng chỉ hoặc các chương trình kiểm chứng của bên thứ
ba như quy định trong mục thứ nhất của khoản hai Điều
6(1)(b) và trong Điều 6(1)(c) của Quy chế (EU) số 995/2010
đều được cân nhắc trong quy trình đánh giá rủi ro và giảm
thiểu rủi ro nếu đáp ứng được các tiêu chí sau đây:

(a) Thiết lập và cung cấp cho bên thứ ba một hệ thống
công khai gồm các yêu cầu, trong đó hệ thống bao gồm ít
nhất mọi yêu cầu liên quan đến các luật hiện hành;

(b) Quy định cụ thể rằng các cuộc kiểm tra, bao gồm cả
kiểm tra hiện trường, phải được thực hiện bởi bên thứ ba
theo định kỳ trong vòng 12 tháng để kiểm chứng rằng các
luật hiện hành được tuân thủ đầy đủ;

(c) Gồm các phương tiện, do bên thứ ba kiểm chứng, để
truy xuất nguồn gốc gỗ phù hợp với các quy định hiện
hành, và sản phẩm gỗ có nguồn gốc từ các loại gỗ đó, tại
bất cứ một điểm nào trong chuỗi cung ứng trước khi gỗ
hoặc sản phẩm gỗ đó được nhập khẩu vào thị trường EU;

(d) Gồm các hoạt động kiểm soát, do bên thứ ba kiểm
chứng, để đảm bảo rằng gỗ hoặc sản phẩm gỗ có
nguồn gốc không rõ ràng hoặc gỗ hoặc sản phẩm gỗ
mà quá trình khai thác không tuân thủ các luật hiện
hành, không được đưa vào chuỗi cung ứng.
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Điều 6
Tần xuất và mục đích kiểm tra đối với các
tổ chức giám sát
1. Các cơ quan chức năng phải đảm bảo rằng hoạt động kiểm
tra định kỳ như quy định tại Điều 8(4) của Quy chế (EU) số
995/2010 phải được thực hiện ít nhất hai năm một lần.

2. Hoạt động kiểm tra như quy định tại Điều 8(4) của Quy chế
(EU) số 995/2010 phải được thực hiện nhất là đối với một trong
các trường hợp sau:

(a) Khi cơ quan chức năng, trong quá trình thực hiện kiểm
tra các doanh nghiệp, phát hiện những thiếu sót, yếu kém
hoặc trong quá trình thực hiện hệ thống trách nhiệm giải
trình của doanh nghiệp mà hệ thống này do một tổ chức
độc lập xây dựng;

(b) Khi Ủy ban Châu Âu thông báo cho cơ quan chức
năng về việc một tổ chức giám sát đã thực hiện những
thay đổi như quy định tại Điều 9(2) của Quy chế số
363/2012 ngày 23/2/2012 do Ủy Ban Châu Âu ủy quyền
về quy trình thủ tục công nhận và rút lại công nhận đối
với các tổ chức giám sát như quy định trong Quy chế
(EU) số 995/2010 của Nghị viện và Hội đồng
Châu Âu trong đó quy định về nghĩa vụ của doanh
nghiệp nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ vào thị trường
châu Âu ( 1 ).

3. Các cuộc kiểm tra phải được thực hiện mà không cần thông
báo trước, ngoại trừ trường hợp tổ chức giám sát thấy việc thông
báo trước là cần thiết để đảm bảo hiệu quả của việc kiểm tra.

4. Các cơ quan chức năng phải thực hiện kiểm tra theo quy trình
thủ tục đã được hướng dẫn.

5. Các cơ quan chức năng phải thực hiện việc kiểm tra để
đảm bảo tuân thủ Quy chế (EU) số 995/2010 trong đó bao gồm
các hoạt động sau, nếu phù hợp:

Điều 5
Lưu trữ hồ sơ của doanh nghiệp
1. Thông tin liên quan đến nguồn cung của doanh nghiệp
như quy định tại Điều 6(1) (a) của Quy chế (EU) số 995/2010
và việc áp dụng các quy trình giảm thiểu rủi ro phải được tài
liệu hóa và lưu trữ đầy đủ trong 5 năm và phải cung cấp cho
các đoàn kiểm kiểm tra của cơ quan chức năng
.

(a) Kiểm tra tại chỗ, bao gồm kiểm tra tại hiện trường;
(b) Kiểm tra hồ sơ và báo cáo lưu trữ của các tổ chức
giám sát;
(c) Phỏng vấn lãnh đạo và nhân viên của tổ chức giám sát;
(d) Phỏng vấn doanh nghiệp và các công ty thương mại
hoặc bất cứ đối tượng liên quan nào;

2. Trong quá trình áp dụng hệ thống trách nhiệm giải trình,
các doanh nghiệp phải chứng minh thông tin đã thu thập
được kiểm tra như thế nào so với các tiêu chí rủi ro được quy
định tại Điều 6(1) (b) của Quy chế (EU) số 995/2010, quyết
định giảm thiểu rủi ro được đưa ra như thế nào và doanh
nghiệp xác định mức độ rủi ro như thế nào
.

(e) Kiểm tra hồ sơ và chứng từ lưu trữ của doanh
nghiệp;

(1 ) OJ L 115, 27.4.2012, p. 12.
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(f) Kiểm tra hàng mẫu từ nguồn cung của doanh nghiệp bằng
cách sử dụng hệ thống trách nhiệm giải trình của tổ chức giám
sát liên quan.

7.7.2012

3. Các cơ quan chức năng phải lập báo cáo như quy định tại
Điều 8(4) của Quy chế (EU) 995/2010 về cơ sở của báo cáo cho
từng lần kiểm tra.
Điều 8

Điều 7

Hiệu lực thi hành

Báo cáo kết quả kiểm tra đối với các tổ chức giám sát

Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành sau 20 ngày kể
1. Các cơ quan chức năng phải chuẩn bị báo cáo cho từng
từ ngày được công bố chính thức trên Tập san chính
lần kiểm tra mà họ đã thực hiện, bao gồm mô tả quy trình và kỹ thức của Ủy ban Châu Âu.
thuật đã áp dụng và kết quả phát hiện cũng như kết luận.
2. Các cơ quan chức năng phải cung cấp kết quả phát hiện
và kết luận của dự thảo báo cáo cho tổ chức giám sát thuộc
diện kiểm tra. Tổ chức giám sát có thể đưa ra ý kiến đối với
các cơ quan chức năng trong một khoảng thời gian do cơ quan
chức năng quy định.

Quy chế này sẽ được thực hiện tại mọi quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu.

Brussels, ngày 6/7/2012.
Thay mặt Ủy ban Châu Âu
Chủ tịch
José Manuel BARROSO

Miễn trừ trách nhiệm
“Bản dịch Quy chế này do Chương trình Hỗ trợ EU FLEGT khu vực Châu Á của EFI thực hiện với mục đích chỉ để
chia sẻ thông tin. Chỉ có phiên bản bằng 21 ngôn ngữ EU mới có giá trị pháp lý tại EU.”

