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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

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 2. mgr. 6. gr. 
og 8. mgr. 8. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í reglugerð (ESB) nr. 995/2010 eru rekstraraðilar skyldaðir 
til að beita ákveðnum verklagsreglum og ráðstöfunum (hér 
á eftir nefndar kerfi áreiðanleikakannana) til að lágmarka 
áhættuna á því að timbur sem er ólöglega höggvið eða 
vörur úr timbri sem er ólöglega höggvið séu settar á innri 
markaðinn.

2) Nauðsynlegt er að skýra í hvaða tilvikum skuli leggja 
fram upplýsingar um fullt vísindaheiti trjátegundar, 
svæðið í landinu þar sem timbrið var höggvið og sérleyfi 
til skógarhöggs.

3) Nauðsynlegt er að tilgreina tíðni og eðli eftirlits lögbærra 
yfirvalda með vöktunarstofnunum.

4) Verndun einstaklinga að því er varðar vinnslu persónu-
upplýsinga þeirra innan gildissviðs þessarar reglugerðar, 
einkum að því er varðar vinnslu persónuupplýsinga sem 
aflað er í tengslum við eftirlit, skal falla undir kröfurnar 
sem mælt er fyrir um í tilskipun Evrópuþingsins og 
ráðsins 95/46/EB frá 24. október 1995 um vernd ein-
staklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um 
frjálsa miðlun slíkra upplýsinga (2) og í reglugerð Evrópu-
þingsins og ráðsins (EB) nr. 45/2001 frá 18. desember 
2000 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu 
persónuupplýsinga, sem stofnanir og aðilar Bandalagsins 
hafa unnið, og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga (3).

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 177, 7.7.2012, bls. 16. 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.
(3) Stjtíð. EB L 8, 12.1.2001, bls. 1.

5) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar um löggæslu, góða 
stjórnunarhætti og viðskipti á skógræktarsvæðum.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Efni

Í þessari reglugerð er mælt fyrir um ítarlegar reglur varðandi 
kerfi áreiðanleikakannana og varðandi tíðni og eðli eftirlits með 
vöktunarstofnunum.

2. gr.

Beiting kerfis áreiðanleikakannana

1.  Rekstraraðilar skulu beita kerfi áreiðanleika kannananna 
með tilliti til hverrar tiltekinnar tegundar timburs eða 
timburvöru sem tiltekinn birgir afhendir á innan 12 mánaða 
tímabils, að því tilskildu að trjátegundirnar, landið eða löndin 
þar sem skógarhöggið fer fram eða, eftir atvikum, svæðið eða 
svæðin í landinu eða löndunum þar sem skógarhöggið fer fram 
og sérleyfið eða -leyfin til skógarhöggs haldist óbreytt.

2.  Fyrsta málsgreinin er með fyrirvara um skyldu 
rekstraraðila að viðhalda ráðstöfunum og verklagsreglum sem 
veita aðgang að upplýsingunum sem um getur í a-lið 1. mgr. 6. 
gr. reglugerðar (ESB) nr. 995/2010 varðandi hverja sendingu af 
timbri og timburvörum sem rekstraraðilinn setur á markað.

3. gr.

Upplýsingar varðandi birgðir rekstraraðila

1.  Upplýsingarnar um birgðir rekstraraðilans af timbri eða 
timburvörum sem um getur í a-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar 
(ESB) nr. 995/2010 skal leggja fram í samræmi við 2., 3. og  
4. mgr.

2.  Gefa skal upp fullt vísindaheiti trjátegundarinnar, sem um 
getur í fyrsta undirlið a-liðar 1. mgr. 6. gr. reglugerðar (ESB) nr. 
995/2010, ef notkun almenna heitisins er tvíræð.

3.  Upplýsingar um svæðið í landinu þar sem timbrið er 
höggvið, sem um getur í öðrum undirlið a-liðar 1. mgr. 6. gr. 
reglugerðar (ESB) nr. 995/2010, skal leggja fram þegar áhættan 
á ólöglegu skógarhöggi er breytileg milli slíkra svæða.

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB)  
nr. 607/2012

frá 6. júlí 2012

um ítarlegar reglur varðandi kerfi áreiðanleikakannana og varðandi tíðni og eðli eftirlits með 
vöktunarstofnunum sem kveðið er á um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 995/2010 frá 20. október 2010 um skyldur rekstraraðila sem setja timbur og timburvörur á 
markað (*)
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4.  Upplýsingar um sérleyfi til skógarhöggs, sem um getur 
í öðrum undirlið a-liðar 1. mgr. 6. gr. reglugerðar (ESB) 
nr. 995/2010, skal leggja fram þegar áhættan á ólöglegu 
skógarhöggi er breytileg milli sérleyfa til skógarhöggs í landi 
eða á svæði í landi.

Að því er varðar fyrstu undirgrein skal hvert það fyrirkomulag 
sem varðar réttinn til skógarhöggs á skilgreindu svæði teljast 
sérleyfi til skógarhöggs.

4. gr.

Áhættumat og ráðstafanir til að draga úr áhættu

Taka má tillit til vottunar eða annarrar tilhögunar á vegum 
þriðja aðila, sem um getur í fyrsta undirlið annarrar málsgreinar 
b-liðar 1. mgr. 6. gr. og í c-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar (ESB) 
nr. 995/2010, í áhættumati og ráðstöfunum til að draga úr 
áhættu, ef eftirfarandi viðmiðanir eru uppfylltar:

a)  að með þeim hafi verið komið á fót kerfi krafna sem er 
aðgengilegt öllum og þriðji aðili hefur afnot af, sem felur í 
sér a.m.k. allar viðkomandi kröfur gildandi löggjafar,

b)  að með þeim sé tilgreint að þriðji aðili framkvæmi 
viðeigandi eftirlit, þ.m.t. vettvangsvitjanir með reglulegu 
millibili í mest 12 mánuði, til að sannprófa að farið sé að 
gildandi löggjöf,

c)  að þær feli í sér aðferðir, sem eru sannprófaðar af þriðja 
aðila, til að rekja timbur, sem er höggvið í samræmi við 
gildandi löggjöf, og timburvörur úr slíku timbri, á hvaða 
tímapunkti sem er í aðfangakeðjunni áður en slíkt timbur 
eða timburvörur eru settar á markað,

d)  að þær feli í sér tæki til eftirlits, sem eru sannprófuð af 
þriðja aðila, til að tryggja að timbur eða timburvörur af 
óþekktum uppruna eða timbur eða timburvörur, sem ekki 
er höggvið í samræmi við gildandi löggjöf, fari ekki inn í 
aðfangakeðjuna.

5. gr.

Skráahald rekstraraðila

1.  Upplýsingar um birgðir rekstraraðila, eins og kveðið er 
á um í a-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar (ESB) nr. 995/2010, og 
beitingu ráðstafana til að draga úr áhættu, skulu skjalfestar í 
viðeigandi skrám sem skulu varðveittar í fimm ár og gerðar 
aðgengilegar lögbæra yfirvaldinu til eftirlits.

2.  Þegar rekstraraðilar beita kerfi áreiðanleikakannana skulu 
þeir geta sýnt fram á hvernig upplýsingarnar sem aflað var voru 
bornar saman við viðmiðanirnar vegna áhættu sem kveðið er á 
um í b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar (ESB) nr. 995/2010, hvernig 
ákvörðun var tekin um ráðstafanir til að draga úr áhættu og 
hvernig rekstraraðilinn ákvarðaði áhættustigið.

6. gr.

Tíðni og eðli eftirlits með vöktunarstofnunum

1.  Lögbæru yfirvöldin skulu tryggja að eftirlitið með 
reglulegu millibili, sem um getur í 4. mgr. 8. gr. reglugerðar 
(ESB) nr. 995/2010, fari fram a.m.k. einu sinni á tveggja ára 
fresti.

2.  Eftirlitið, sem um getur í 4. mgr. 8. gr. reglugerðar (ESB) 
nr. 995/2010, skal einkum fara fram í eftirfarandi tilvikum:

a)  ef lögbært yfirvald hefur við eftirlit með rekstraraðilum 
fundið annmarka á skilvirkni eða beitingu rekstraraðila á 
kerfi áreiðanleikakannana sem vöktunarstofnun kom á fót 
eða

b)  ef framkvæmdastjórnin hefur tilkynnt lögbæru 
yfirvöldunum að vöktunarstofnun hafi gengist undir síðari 
breytingar eins og kveðið er á um í 2. mgr. 9. gr. framseldrar 
reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 363/2012 
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 (1).

3.  Eftirlit skal fara fram án nokkurs fyrirvara, nema þegar 
fyrirframtilkynning til vöktunarstofnana er nauðsynleg til að 
tryggja megi skilvirkni eftirlitsins.

4.  Lögbæru yfirvöldin skulu framkvæma eftirlit í samræmi 
við skjalfestar verklagsreglur.

5.  Lögbær yfirvöld skulu framkvæma eftirlit til að tryggja 
að farið sé að ákvæðum reglugerðar (ESB) nr. 995/2010 og það 
eftirlit skal einkum fela í sér eftirfarandi aðgerðir, þegar við á:

a)  athugun á vettvangi, þ.m.t. úttekt á svæðinu,

b)  athugun á gögnum og skrám vöktunarstofnananna,

c)  viðtöl við stjórnendur og starfsfólk vöktunarstofnananna,

d)  viðtöl við rekstraraðila og kaupmenn eða aðra viðkomandi 
aðila,

e)  athugun á gögnum og skrám rekstraraðila,

(1) Stjtíð. ESB L 115, 27.4.2012, bls. 12.
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f)  athugun á sýnum úr birgðum rekstraraðila sem nota kerfi 
áreiðanleikakannana viðkomandi vöktunarstofnunar.

7. gr.

Skýrslur um eftirlit með vöktunarstofnunum

1.  Lögbæru yfirvöldin skulu taka saman skýrslur um hvert 
tilvik eftirlits sem þau hafa framkvæmt og í þeim skal vera 
lýsing á ferlinu og aðferðunum sem var beitt og niðurstöður og 
ályktanir þeirra.

2.  Lögbæru yfirvöldin skulu láta vöktunarstofnun, sem hefur 
sætt eftirliti, í té niðurstöðurnar og ályktanirnar úr skýrslu-
drögunum. 

Vöktunarstofnunin getur látið lögbæru yfirvöldunum í té 
athugasemdir innan þeirra tímamarka sem lögbæru yfirvöldin 
setja.

3.  Lögbæru yfirvöldin skulu taka saman skýrslurnar, sem 
um getur í 4. mgr. 8. gr. reglugerðar (ESB) nr. 995/2010, á 
grundvelli skýrslnanna um hvert tilvik eftirlits.

8. gr.

Gildistaka

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 6. júlí 2012.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

forseti.

José Manuel BARROSO


