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ที่มา 

นบัแต่มีการบงัคบัใช้เม่ือปี 2013 EUTR 995/2010 (“ข้อบงัคบัไม้”) ก็เข้ามามีบทบาทในเร่ืองระบบ

ตรวจทานเอกสารของระบบธุรกิจ ซึ่งเป็นระบบท่ีจะลดความเป็นไปได้ของการท าไม้ผิดกฎหมายท่ี

ส่งไปยงัตลาดอียู เร่ืองนีจ้ าเป็นต้องมีการประเมินความเส่ียงของการน าเคล่ือนท่ีไม้เพ่ือประเมินค่า

ความเส่ียงของการท าไม้ผิดกฎหมายท่ีก าลงัใช้กันอยู่ โดยต้องมีการพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ทัง้     

แนวปฏิบตัิท่ีดีของผู้ผลติ พนัธ์ุไม้และพืน้ท่ีเพาะปลกู  

ขอบเขตภาระหน้าท่ีขึน้อยู่กับบทบาทของคุณในกระบวนการการน าเคล่ือนท่ีไม้ ไม่ว่าจะเป็น 

“ผู้ประกอบการ” “ผู้น าเข้า” และไม่วา่ไม้หรือผลติภณัฑ์ไม้จะ “เข้าสูต่ลาด” หรือไม่ก็ตาม นอกจากนี ้

สิ่งท่ีเก่ียวข้องอีกสิ่งหนึ่งก็คือไม่ว่าผลิตภณัฑ์ไม้จะได้รับผลประโยชน์จากข้อยกเว้นใดๆ ก็ตาม เช่น 

การบรรจุหีบห่อเพ่ือ “สนับสนุน ป้องกันหรือขนส่ง ” ผลิตภัณฑ์จะไม่จัดอยู่ในข้อบังคับไม้                 

แต่การบรรจหีุบห่อท่ีจะเข้าสูต่ลาดตามสทิธินัน้จะจดัอยู่ในข้อบงัคบั 

โดยทัว่ไป ข้อบงัคบัไม้มีความเป็นไปได้ท่ีจะเก่ียวข้องกบัธุรกิจ ซึง่เป็นเร่ืองการน าเข้าสิ่งของ เช่น ไม้ 

ไม้สบั กลอ่งหรือวสัดกุระดาษ ยกตวัอย่างเช่น ควรน าข้อบงัคบัไม้มาพิจารณา ดงัต่อไปนี  ้

 ผู้ผลิตน าเข้ากระดาษจากประเทศท่ีไม่ได้อยู่ในอียู เพ่ือใช้ผลิตสิ่งของหรือสิ่งท่ีคล้ายกันกับ

เคร่ืองเขียน 

 ผู้ขายปลีกน าเข้าผลติภณัฑ์กระดาษเพ่ือใช้ในธุรกิจ 
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 ผู้ค้าไม้น าเข้าแผน่ไม้จากผู้ผลติท่ีไม่ได้อยู่ในอียู 

 เจ้าของป่าท่ีตดัไม้และน าไม้เข้าโรงงานแปรรูปหรือขายให้ลกูค้า หรือ 

 บริษัทด้านพลงังานท่ีซือ้ไม้สบัจากประเทศท่ีไม่ใช่สมาชิกอียเูพ่ือใช้ในการผลติพลงังาน 

 

ความเป็นไปได้ของการแก้ไขเพื่อท าขอบเขตข้อบังคับไม้ 

ปัจจุบนันี ้มีการจดัท าข้อเสนอจากอียูเพ่ือพิจารณาการเพิ่มประเภทของผลิตภณัฑ์ภายใต้ข้อบงัคบั

ไม้ ในวนัท่ี 23 มกราคม 2017 คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป (EC) ได้ตีพิมพ์ข้อสรุปท่ีว่าขอบเขต

ผลิตภณัฑ์ยงัมีความไม่เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์ทัง้หมดท่ีมีไม้เป็นส่วนประกอบอยู่ด้วย และพบว่า

ผลิตภณัฑ์จ านวนมาก เช่น หนงัสือพิมพ์ หนงัสือ เอกสารต้นฉบบั โลงศพและท่ีนัง่กรอบไม้ไม่อยู่ใน

ขอบเขต ดังนัน้  คณะกรรมาธิการฯ จึงได้สรุปว่าความเส่ียงของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ท่ีท า                

อย่างผิดกฎหมายยังคงมีอยู่ในตลาดอียู และเพ่ือแก้ปัญหานี ้จึงมีการออกแผนการเพ่ือประเมิน

ขอบเขตผลิตภณัฑ์และพิจารณาหากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึน้  และมีความคาดหวงัว่าจะสามารถ

น ามาใช้ได้ในช่วงกลางปีจนถึงปลายปี 2017 และจะเช่ือมโยงกับการปรึกษาแบบเปิดเผยและ

สาธารณะกบักลุม่ผู้มีส่วนได้สว่นเสียท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนี ้จะมีการจดัท าร่างข้อเสนอให้เป็นระบบ

ออนไลน์และต้องมีการตอบรับจากสาธารณะด้วย 
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ข้อตกลงเข้าถึงเวียดนาม 

ในขณะเดียวกัน มาตรการเฉพาะนัน้ก็มาจากการบังคับใช้ในอนาคตอันใกล้ด้วยวัตถุประสงค์      

เพ่ือต่อสู้กบัการท าไม้ผิดกฎหมายในเวียดนามและยืนยนัว่าไม้ท่ีน าเข้าจากเวียดนามมายงัอียูนัน้   

มาจากแหล่งท่ีถูกกฎหมาย ล่าสดุ อียูและเวียดนาม ได้ยอมรับ FLEGT-VPA เม่ือเดือนพฤศจิกายน 

2016 ซึง่เก่ียวข้องกบัการน าเข้าไม้และผลติภณัฑ์ไม้เวียดนามเข้าสู่อีย ูขณะนีข้้อตกลง VPA จะต้อง

มีการทบทวนและให้ค ามัน่สญัญา หลงัจากเจรจากนัมาเกือบ 6 ปี 

ทนัทีท่ี VPA ได้ถูกบงัคบัใช้ การขนส่งไม้และผลิตภณัฑ์ไม้จากแหล่งท่ีได้รับการยืนยนัในเวียดนาม

จะมาพร้อมกับใบอนุญาต FLEGT ท่ี ยืนยันแหล่งท่ีถูกต้องตามกฎหมาย ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับ

ใบอนุญาตจะสอดคล้องกับข้อก าหนดของข้อบงัคบัไม้โดยปริยาย และสามารถเข้าสู่ตลาดอียูได้     

โดยไม่ต้องใช้ระบบทานเอกสารท่ีเป็นข้อก าหนดของข้อบงัคบัไม้ 

น่ีเป็นการรับเอาการพัฒนา เพราะจะช่วยลดภาระข้อบังคับด้านธุรกิจซึ่งจะคอยตรวจสอบไม้/

ผลิตภณัฑ์ไม้เข้าสู่อียู เวียดนามเป็นหนึ่งใน 15 ประเทศท่ีก าลงัเจรจา VPA กบัอียู รวมถึงไทย ลาว

และสาธารณรัฐประชาธิปไตยแห่งคองโก ส่วนประเทศแคเมอรูน กานา และอินโดนีเซีย                    

ได้ท าข้อตกลง VPA ส าเร็จแล้ว 
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ผลกระทบเบร็กซทิกับข้อบังคับไม้ 

ข้อบงัคบัไม้สามารถใช้ได้โดยตรงกบัประเทศสมาชิกอีย ูโดยไม่ต้องมีการออกกฎหมาย เช่น ส าหรับ

รัฐบาลสหราชอาณาจกัรจะ “เปล่ียน” ข้อบงัคบัให้เป็นกฎหมายสหราชอาณาจกัรเม่ือออกจากอียู 

รวมถึงข้อบงัคับอียูอ่ืนๆ ด้วย เช่น ข้อบงัคับ REACH อย่างไรก็ตาม ข้อบงัคับไม้จะยังคงบงัคบัใช้    

ไปจนกวา่สหราชอาณาจกัรจะออกจากอียอูย่างเป็นทางการ ตามวนัเวลา คาดวา่น่าจะเป็นปี 2019 

สหราชอาณาจกัรให้ผลประโยชน์ส าหรับการออกใบอนญุาต FLEGT ทัง้ให้การสนบัสนนุทางบคุคล

และการเงินแก่กระบวนการออกใบอนญุาต รวมถึงการเจรจา VPA ด้วย เบร็กซทิสามารถอธิบายได้

ว่าสหราชอาณาจกัรจะไม่มีบทบาทส าคญัต่อการเจรจา VPA ในอนาคต ซึ่งจะต้องเจรจากบัอียู ซึ่ง

ไม่ใช่แค่แต่ละประเทศสมาชิกเท่านัน้ 

ดังนัน้ จึงเกิดค าถามท่ีว่า ผลิตภัณฑ์ไม้อะไรบ้างท่ีครอบคลุมโดย VPA เม่ือออกจากอียู สหราช

อาณาจกัรก็จะไม่เก่ียวข้องกบั VPA อีกต่อไป รวมถึงข้อตกลง VPA ระหวา่งอนิโดนีเซียและอียดู้วย  

การบงัคบัใช้สามารถท าได้ในระดบัประเทศสมาชิก และถือวา่ถกูต้องหากจะกลา่ววา่สหราชอาณาจกัร

มีความกระตือรือร้นท่ีจะใช้ข้อบงัคบัไม้ ตวัอย่างเช่น เม่ือปี 2016 ผู้น าเข้าไม้สูส่หราชอาณาจกัรจาก

แคเมอรูนจ านวน 19 คนได้ร่วมกนัตรวจสอบ หลงัจากการตรวจสอบระบบทานเอกสารและเย่ียมชม

พืน้ท่ี มีจ านวน 14 คนได้รับใบแจ้งเตือนและค าสัง่แก้ไข ซึ่งคนเหล่านีต้้องปฏิบตัิตามมาตรการ

เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบงัคบัไม้ การจดัหากิจกรรมการบงัคบัใช้กฎหมายของสหราชอาณาจกัรและ
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ความเสียหายซึ่งเก่ียวข้องกับภาคส่วนในการปฏิบตัิตาม หลายฝ่ายเช่ือกันว่าไม่น่าจะมีแนวโน้ม

ท่ีสหราชอาณาจกัรจะออกกฎหมายไม้ท่ีไม่สอดคล้องกนั 

สัญญาข้อบังคับที่ครอบคลุมกว่า 

ตามหน้าท่ีของข้อบังคับไม้ อาจมีการเพิ่มเติมขอบเขตทัง้การจัดประเภท การลงทะเบียนและ    

ความรับผดิชอบท่ีสอดคล้องกนัในด้านธุรกิจ 

ตวัอย่างเช่น หากผลิตภณัฑ์ไม้มาจากการอนุรักษ์ ดงันัน้แล้ว อาจเป็นการเพิ่มเติมความรับผิดชอบ

ภายใต้กฎหมายยาฆ่าแมลงและสารเคมี นอกจากนี ้อาจส่งผลต่อการจัดประเภทขยะและ        

ความรับผดิชอบต่อการรับมือและการก าจดัไม้อนรุักษ์ท่ีไม่ใช้แล้ว 

ถ้าผลติภณัฑ์จดัอยู่ในอปุกรณ์การก่อสร้าง จะมีตรา CE และปา้ยบอกหน้าท่ี ถ้าบรรจภุณัฑ์จดัอยู่ใน

ข้อบงัคบั ก็จะมีข้อพิเศษควบคมุองค์ประกอบและข้อก าหนดส าคญั 

ท่ีกลา่วมาข้างต้นทัง้หมดเป็นการเพิ่มเติมหน้าท่ีภายใต้ข้อบงัคบัไม้ 

 

ที่มา http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=435f4f99-aa9b-4d04-8be4-db7649939c58 
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