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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB)
nr. 363/2012

Nr. 46/131

2013/EES/46/08

frá 23. febrúar 2012
um reglur um málsmeðferð við viðurkenningu og afturköllun á viðurkenningu fyrir
vöktunarstofnanir eins og kveðið er á um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)
nr. 995/2010 um skyldur rekstraraðila sem setja timbur og timburvörur á markað (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

4)

Tryggja skal að vöktunarstofnanir sinni sínum störfum á
gegnsæjan og óháðan hátt, forðist allan hagsmunaárekstur
sem orðið getur vegna starfa þeirra og veiti rekstraraðilum
þjónustu sína á jafnréttisgrundvelli.

5)

Framkvæmdastjórnin skal taka ákvörðun um afturköllun
á viðurkenningu samkvæmt málsmeðferð sem er
sanngjörn, gegnsæ og óháð. Áður en ákvörðun er tekin
skal framkvæmdastjórnin hafa samráð við viðkomandi
lögbær yfirvöld aðildarríkjanna og skal hún afla
fullnægjandi upplýsinga, þ.m.t. vettvangsheimsóknir ef
nauðsyn krefur. Viðkomandi vöktunarstofnunum skal
gefið tækifæri til að leggja fram athugasemdir áður en
ákvörðun er tekin.

6)

Ef vöktunarstofnun sinnir ekki lengur störfunum
eða uppfyllir ekki lengur kröfurnar sem mælt er
fyrir um í 8. gr. reglugerðar (ESB) nr. 995/2010
skal framkvæmdastjórninni vera heimilt, í samræmi
við meðalhófsregluna, að afturkalla viðurkenningu
annaðhvort tímabundið og/eða með skilyrðum eða
varanlega á grundvelli umfangs þeirra annmarka sem
hafa fundist.

7)

Nauðsynlegt er að tryggja að verndun einstaklinga að því er
varðar vinnslu persónuupplýsinga þeirra innan gildissviðs
þessarar reglugerðar, einkum að því er varðar vinnslu
persónuupplýsinga í umsóknunum um viðurkenningu
vöktunarstofnunar, uppfylli kröfurnar sem mælt er fyrir
um í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB frá
24. október 1995 um vernd einstaklinga í tengslum við
vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra
upplýsinga (2) og í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 45/2001 frá 18. desember 2000 um vernd

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)
nr. 995/2010 frá 20. október 2010 um skyldur rekstraraðila sem
setja timbur og timburvörur á markað (1), einkum 7. mgr. 8. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Markmiðið með reglugerð (ESB) nr. 995/2010 er einkum
að lágmarka áhættuna á að ólöglegt timbur og vörur úr
slíku timbri séu sett á innri markaðinn. Vöktunarstofnanir
skulu aðstoða rekstraraðila við að uppfylla kröfurnar
í þeirri reglugerð. Þær skulu í því skyni þróa kerfi
áreiðanleikakannana, veita rekstraraðilum rétt til að nota
það og sannprófa rétta notkun þess.

2)

Framkvæmdastjórnin skal nota sanngjarna, gagnsæja og
óháða málsmeðferð við viðurkenningu vöktunarstofnana.
Umsækjendur skulu því metnir að höfðu samráði við
lögbær yfirvöld aðildarríkjanna og eftir að fullnægjandi
upplýsingum um umsækjanda hefur verið aflað. Öflun
upplýsinga skal, ef nauðsyn krefur, fela í sér heimsóknir á
athafnasvæði umsækjanda.

3)

Nauðsynlegt er að tilgreina þá viðeigandi sérþekkingu
og getu sem vöktunarstofnanir þurfa að búa yfir til að
ákvarða að viður sé í samræmi við viðkomandi löggjöf
í landinu þar sem skógarhögg fer fram og til að geta lagt
fram tillögur um ráðstafanir til að meta áhættuna á að
setja timbur sem er ólöglega höggvið og timburvörur úr
slíku timbri á markaðinn. Ef áhættan sem er tilgreind er
ekki óveruleg skulu vöktunarstofnanir einnig geta lagt
fram tillögur um fullnægjandi ráðstafanir til að lágmarka
hana á skilvirkan hátt.

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 115, 27.4.2012, bls. 12. Hennar var
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 75/2013 frá 3. maí
2013 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir
og vottun) við EES-samninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 295, 12.11.2010, bls. 23.

(2)

Stjtíð. EB L 281, 23.11.1995, bls. 31.
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einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga,
sem stofnanir og aðilar Bandalagsins hafa unnið, og um
frjálsa miðlun slíkra upplýsinga (3).
SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Skilgreiningar
Auk skilgreininganna, sem mælt er fyrir um í 2. gr. reglugerðar
(ESB) nr. 995/2010, er merking eftirfarandi hugtaka í þessari
reglugerð sem hér segir:
1) „viðkomandi lögbær yfirvöld“: lögbær yfirvöld í þeim
aðildarríkjum þar sem vöktunarstofnun eða stofnun sem
sótt hefur um viðurkenningu sem vöktunarstofnun hefur
lagalega staðfestu, veitir þjónustu eða ætlar að veita
þjónustu í skilningi tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins
2006/123/EB (4),
2) „vitnisburður um formlega menntun og hæfi“: prófskírteini,
vottorð og annar vitnisburður sem yfirvöld, sem ríki
tilnefnir samkvæmt lögum eða stjórnsýslufyrirmælum
ríkisins, gefa út og sýna fram á að faglegu námi hafi verið
lokið á fullnægjandi hátt,
3) „starfsreynsla“: raunveruleg
viðkomandi starfsgreinar.

og

lögmæt

stundun

2. gr.
Umsókn um viðurkenningu
1. Hverjum þeim aðila, opinberum eða innan einkageirans,
sem er félag, fyrirtæki, firma, atvinnufyrirtæki, stofnun eða
yfirvald og hefur lagalega staðfestu í Sambandinu, er heimilt
að leggja umsókn fyrir framkvæmdastjórnina um að verða
viðurkenndur sem vöktunarstofnun.
Aðilinn skal leggja umsóknina fram á einhverju af opinberum
tungumálum Sambandsins ásamt skjölunum sem tilgreind eru
í viðaukanum.
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4. Ef þrír mánuðir hafa liðið frá viðtöku umsóknar eða
síðustu skriflegu orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar til
umsækjanda, hvort sem síðar verður, og framkvæmdastjórnin
hefur ekki samþykkt ákvörðun um viðurkenningu eða
hafnað umsókninni, skal framkvæmdastjórnin tilkynna
umsækjandanum skriflega um framvindu matsins á umsókninni.
Fyrsta undirgrein getur átt við oftar en einu sinni við afgreiðslu
einnar umsóknar.
5. Framkvæmdastjórnin skal senda afrit af umsókninni og
fylgiskjölum til viðkomandi lögbærra yfirvalda sem er heimilt
að leggja fram athugasemdir varðandi umsóknina innan eins
mánaðar frá dagsetningu sendingar.
3. gr.
Viðbótarskjöl og aðgangur að athafnasvæði
1. Umsækjandi eða viðkomandi lögbær yfirvöld skulu, að
fenginni beiðni frá framkvæmdastjórninni, leggja fram allar
viðbótarupplýsingar eða -skjöl sem framkvæmdastjórnin gerir
kröfu um innan tiltekins frests.
2. Umsækjandinn skal veita framkvæmdastjórninni aðgang
að athafnasvæði sínu til að sannreyna að allar kröfurnar sem
kveðið er á um í 8. gr. reglugerðar (ESB) nr. 955/2010 og í
5.–8. gr. séu uppfylltar. Framkvæmdastjórnin skal tilkynna
umsækjandanum um heimsóknina með fyrirvara. Viðkomandi
lögbærum yfirvöldum er heimilt að taka þátt í heimsókninni.
Umsækjandinn skal veita alla þá aðstoð sem er nauðsynleg til
að auðvelda slíkar heimsóknir.
4. gr.
Ákvörðun um viðurkenningu
Ef framkvæmdastjórnin hefur samþykkt ákvörðun um viður
kenningu, skv. 3. mgr. 8. gr. reglugerðar (ESB) nr. 995/2010,
skal hún tilkynna það viðkomandi umsækjanda innan 10 virkra
daga frá því að ákvörðunin var samþykkt.

2. Til að umsækjandi verði viðurkenndur sem vöktunar
stofnun skal hann sýna fram á að hann uppfylli allar kröfurnar
sem kveðið er á um í 2. mgr. 8. gr. reglugerðar (ESB)
nr. 995/2010 og 5.–8. gr. þessarar reglugerðar.

Framkvæmdastjórnin skal einnig án tafar veita umsækjandanum
viðurkenningarvottorð og tilkynna lögbærum yfirvöldum allra
aðildarríkja um ákvörðunina í samræmi við aðra undirgrein
3. mgr. 8. gr. reglugerðar (ESB) nr. 995/2010 innan þeirra
tímamarka sem um getur í fyrstu málsgrein.

3. Framkvæmdastjórnin skal staðfesta viðtöku umsóknar
og veita umsækjanda tilvísunarnúmer innan 10 virkra daga frá
viðtökudegi.

5. gr.

Hún skal einnig veita umsækjandanum leiðbeinandi frest sem
felur í sér hvenær hún mun taka ákvörðun um umsóknina.
Framkvæmdastjórnin skal tilkynna umsækjandanum í hvert
sinn sem hún endurskoðar þennan leiðbeinandi frest vegna
nauðsynjar þess að afla viðbótarupplýsinga eða -skjala fyrir
matið á umsókninni.
(3)
(4)

Stjtíð. EB L 8, 12.1.2001, bls. 1.
Stjtíð. ESB L 376, 27.12.2006, bls. 36.

Réttarstaða lögaðila og lagaleg staðfesta í Sambandinu
1. Ef umsækjandi hefur lagalega staðfestu í fleiri en einu
aðildarríki skal hann veita upplýsingar um skráða skrifstofu
hans, yfirstjórn eða aðalstarfsstöð innan Sambandsins og
einnig um öll umboð, útibú eða dótturfélög sem hefur verið
komið á fót innan yfirráðasvæðis aðildarríkis. Umsækjandinn
skal einnig lýsa því yfir í hvaða aðildarríki hann ætlar að veita
þjónustu.
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2. Ef umsækjandi er yfirvald eða er hluti af yfirvaldi
aðildarríkis skal þess ekki krafist að hann leggi fram sönnun
þess að hann hafi réttarstöðu lögaðila og lagalega staðfestu í
Sambandinu.
6. gr.
Viðeigandi sérþekking
1. Í þeim tilgangi að tryggja eðlilega starfsemi vöktunar
stofnunar, eins og krafist er í b-lið 2. mgr. 8. gr. reglugerðar
(ESB) nr. 995/2010, skal tæknilega hæft starfsfólk umsækjanda
standast eftirfarandi lágmarksviðmiðanir, sem staðfestar eru
með vitnisburði um formlega menntun og hæfi og starfsreynslu:
a) formleg starfsþjálfun innan greinar sem viðkemur störfum
vöktunarstofnunar,
b) fyrir yfirmenn í tæknilegum stöðum: a.m.k. fimm ára
starfsreynsla í starfi sem tengist störfum vöktunarstofnunar.
Að því er varðar a-lið fyrstu undirgreinar skulu greinar, sem
tengjast skógrækt, umhverfismálum, lögfræði, rekstrarstjórnun,
áhættustjórnun, viðskiptum, endurskoðun, fjármálastjórn eða
rekstri aðfangakeðju, teljast viðkomandi greinar.
2. Umsækjandi skal halda skrár þar sem skjalfestar eru
skyldur og ábyrgð starfsfólksins. Umsækjandinn skal hafa til
staðar verklagsreglur fyrir vöktun á frammistöðu og tæknilegri
færni starfsfólksins.
7. gr.
Geta til að sinna störfum sem vöktunarstofnun
1. Umsækjandi skal sýna fram á að hann hafi til staðar
eftirfarandi:
a) stjórnskipulag innan stofnunar sem tryggir eðlilega starf
semi vöktunarstofnunarinnar,
b) kerfi áreiðanleikakannana sem gert er aðgengilegt
rekstraraðilum og þeir hafa afnot af,
c) stefnur og verklagsreglur til að meta og bæta kerfi
áreiðanleikakannana,
d) verklagsreglur og ferli til að sannprófa tilhlýðilega notkun
rekstraraðila á kerfi áreiðanleikakannana,
e) verklagsreglur um aðgerðir til úrbóta sem framkvæma
þarf ef rekstraraðili notar ekki kerfi áreiðanleikakannana á
tilhlýðilegan hátt.
2. Til viðbótar við kröfurnar í 1. mgr. skal umsækjandi sýna
fram á að hann búi yfir fjárhagslegri og tæknilegri getu til að
sinna störfum vöktunarstofnunar.
8. gr.
Engir hagsmunaárekstrar fyrir hendi
1. Umsækjandi skal skipulagður þannig að hlutlægni og
óhlutdrægni starfsemi hans sé tryggð.
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2. Umsækjandi skal sanngreina, greina og halda skrár þar
sem skjalfest er áhætta á hagsmunaárekstrum sem verða vegna
starfa hans sem vöktunarstofnun, þ.m.t. allur ágreiningur sem
verður vegna sambanda við tengdar stofnanir eða undirverktaka.
3. Ef áhætta á hagsmunaárekstrum hefur verið sanngreind
skal umsækjandinn hafa til staðar skriflegar stefnur og
verklagsreglur til að forðast hagsmunaárekstra á fyrirtækja- og
einstaklingsstigi. Skriflegu stefnunum og verklagsreglunum
skal beitt og þær framkvæmdar. Þessar stefnur og verklagsreglur
geta tekið til úttektar þriðja aðila.
9. gr.
Upplýsingar um síðari breytingar
1. Vöktunarstofnun skal án tafar tilkynna framkvæmda
stjórninni um allar eftirfarandi aðstæður sem geta komið upp
eftir viðurkenningu hennar:
a) breytingar sem geta haft áhrif á hæfni vöktunarstofnunar
innar til að uppfylla kröfurnar í 5.–8. gr. sem hafa átt sér
stað eftir viðurkenninguna,
b) vöktunarstofnunin kemur á fót umboðum, útibúum eða
dótturfélögum innan Sambandsins, öðrum en þeim sem
tilgreind eru í umsókninni,
c) vöktunarstofnunin ákveður að veita þjónustu í öðru
aðildarríki en því sem tilgreint er í umsókninni, eða í
aðildarríki þar sem hún hefur tilgreint að hún hafi hætt að
veita þjónustu í samræmi við d-lið,
d) vöktunarstofnunin hættir að veita þjónustu í aðildarríki.
2. Framkvæmdastjórnin skal veita viðkomandi lögbæru
yfirvaldi allar upplýsingar sem fást skv. 1. mgr.
10. gr.
Endurskoðun ákvörðunarinnar um viðurkenningu
1. Framkvæmdastjórninni er heimilt hvenær sem er að
endurskoða ákvörðun um viðurkenningu vöktunarstofnunar.
Framkvæmdastjórnin skal taka ákvörðunina til endurskoðunar
við allar eftirfarandi aðstæður:
a) ef viðkomandi lögbært yfirvald tilkynnir framkvæmda
stjórninni að það hafi komist að þeirri niðurstöðu að
vöktunarstofnun sinni ekki lengur þeim störfum sem mælt
er fyrir um í 1. mgr. 8. gr. reglugerðar (ESB) nr. 995/2010
eða uppfylli ekki lengur kröfurnar sem mælt er fyrir um í 2.
mgr. 8. gr. reglugerðar (ESB) nr. 995/2010 eins og tilgreint
er í 5.–8. gr. þessarar reglugerðar,

Nr. 46/134

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

15.8.2013

að vöktunarstofnunin sinnir ekki lengur störfunum eða uppfyllir
ekki lengur kröfurnar sem mælt er fyrir um í 8. gr. reglugerðar
(ESB) nr. 995/2010.

b) ef framkvæmdastjórnin hefur undir höndum upplýsingar
sem skipta máli, þ.m.t. rökstuddar áhyggjur af hálfu þriðju
aðila, um að vöktunarstofnun uppfylli ekki lengur kröfurnar
sem mælt er fyrir um í 1. og 2. mgr. 8. gr. reglugerðar (ESB)
nr. 995/2010 og í 5.–8. gr. þessarar reglugerðar,

Endurskoðendahópurinn getur í stað þessa mælt með því að
framkvæmdastjórnin gefi út fyrirmæli um aðgerðir til úrbóta
eða opinbera viðvörun eða að framkvæmdastjórnin muni ekki
grípa til frekari aðgerða.

c) ef vöktunarstofnun hefur tilkynnt framkvæmdastjórninni
um breytingar sem um getur í a-lið 1. mgr. 9. gr. þessarar
reglugerðar.

11. gr.

2. Þegar endurskoðun er hafin skal framkvæmdastjórnin
njóta aðstoðar hóps endurskoðenda sem framkvæmir endur
skoðunina og sinnir eftirliti.

Ákvörðun um afturköllun á viðurkenningu
1. Framkvæmdastjórnin skal ákveða hvort afturkalla eigi
viðurkenningu á vöktunarstofnun tímabundið og/eða með
skilyrðum eða varanlega með tilliti til endurskoðunarskýrslunnar
sem um getur í 10. gr.

3. Umsækjandi skal veita endurskoðendahópnum aðgang
að athafnasvæði sínu til að sannreyna að allar kröfurnar sem
kveðið er á um í 8. gr. reglugerðar (ESB) nr. 995/2010 og í
5.–8. gr. þessarar reglugerðar séu uppfylltar. Viðkomandi
lögbærum yfirvöldum er heimilt að taka þátt í heimsókninni.

2. Framkvæmdastjórninni er heimilt að gefa út fyrirmæli
um aðgerðir til úrbóta eða opinbera viðvörun þegar umfang
þeirra annmarka sem hafa fundist, í samræmi við 6. mgr. 8. gr.
reglugerðar (ESB) nr. 995/2010, leiða ekki að þeirri niðurstöðu
að vöktunarstofnunin sinni ekki lengur störfunum eða uppfylli
ekki lengur kröfurnar sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 8. gr.
þeirrar reglugerðar.

Umsækjandinn skal veita alla þá aðstoð sem er nauðsynleg til
að auðvelda slíkar heimsóknir.
4. Endurskoðendahópurinn skal gera skýrslu þar sem gerð
er grein fyrir niðurstöðum hans. Stoðefni skal fylgja með
endurskoðunarskýrslunni.

3. Tilkynna skal viðkomandi vöktunarstofnun og viðkom
andi lögbærum yfirvöldum allra aðildarríkjanna, í samræmi við
6. mgr. 8. gr. reglugerðar (ESB) nr. 995/2010, um ákvörðun
um afturköllun á viðurkenningu á vöktunarstofnun, ásamt
fyrirmælum eða viðvörunum skv. 2. mgr., innan 10 virkra daga
frá því hún var samþykkt.

Endurskoðunarskýrslan skal fela í sér ráðleggingar um hvort
viðurkenningin á vöktunarstofnun skuli vera afturkölluð.
Endurskoðendahópurinn skal senda endurskoðunarskýrsluna
til viðkomandi lögbærra yfirvalda. Þessi yfirvöld geta lagt fram
athugasemdir innan þriggja vikna frá þeim degi er skýrslan var
afhent.

12. gr.
Gagnavernd

Endurskoðendahópurinn skal láta viðkomandi vöktunarstofnun
í té samantekt á niðurstöðunum og ályktununum úr
skýrslunni. Stofnunin getur lagt fram athugasemdir fyrir
endurskoðendahópinn innan þriggja vikna frá þeim degi er
skýrslan var afhent.

Þessi reglugerð skal ekki hafa áhrif á reglurnar varðandi vinnslu
persónuupplýsinga sem mælt er fyrir um í tilskipun 95/46/EB
og reglugerð (EB) nr. 45/2001.
13. gr.

5. Endurskoðendahópurinn skal í endurskoðunarskýrslunni
mæla með afturköllun á viðurkenningu tímabundið og/eða
með skilyrðum eða varanlega, á grundvelli umfangs þeirra
annmarka sem hafa fundist, ef hann kemst að þeirri niðurstöðu

Lokaákvæði
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 23. febrúar 2012.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO
______

15.8.2013

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

VIÐAUKI
Skrá yfir fylgiskjöl
Réttarstaða lögaðila, lagaleg staðfesta, þjónustustarfsemi:
– vottuð afrit af gögnum eins og kveðið er á um í viðeigandi landslöggjöf,
– skrá yfir aðildarríki þar sem umsækjandi ætlar að veita þjónustu.
Viðeigandi sérþekking:
– lýsing á stofnuninni og skipulagi einingarinnar,
– skrá yfir tæknilega hæft starfsfólk og afrit af ferilskrám,
– lýsing á skyldum og ábyrgð og skiptingu þeirra,
– nákvæm lýsing á verklagsreglum fyrir vöktun á frammistöðu og færni tæknilega hæfa starfsfólksins.
Geta til að sinna störfum sem vöktunarstofnun:
Nákvæm lýsing á eftirfarandi þáttum:
– kerfi áreiðanleikakannana,
– stefnur og verklagsreglur til að meta og bæta kerfi áreiðanleikakannana,
– stefnur og verklagsreglur til að bregðast við kvörtunum rekstraraðila eða þriðju aðila,
– verklagsreglur og ferli til að sannprófa tilhlýðilega notkun rekstraraðila á kerfi áreiðanleikakannana,
– verklagsreglur um aðgerðir til úrbóta sem framkvæma þarf ef rekstraraðili notar ekki kerfi áreiðanleikakannana á
tilhlýðilegan hátt,
– skráningarkerfi.
Fjárhagsleg geta:
– afrit af reikningsskilum fyrir síðasta fjárhagsár, eða
– yfirlýsing varðandi veltuna, eða
– önnur sönnunargögn ef gild ástæða er fyrir því að umsækjandinn getur ekki lagt fram þau gögn sem um getur hér
að framan,
– sönnun fyrir ábyrgðartryggingu.
Engir hagsmunaárekstrar fyrir hendi:
– yfirlýsing um að engir hagsmunaárekstrar séu fyrir hendi,
– lýsing á skriflegum stefnum og verklagsreglum til að forðast hagsmunaárekstra á fyrirtækja- og einstaklingsstigi,
sem getur tekið til úttektar þriðja aðila.
Undirverktakastarfsemi:
– lýsing á verkefnum sem unnin eru af undirverktaka,
– sönnun þess að allir undirverktakar eða dótturfélög, ef þau hafa staðfestu, uppfylli viðeigandi kröfur hér að framan.
____________
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