
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG 

NR 75/2013 

z dnia 3 maja 2013 r. 

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG 

WSPÓLNY KOMITET EOG, 

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo
darczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności 
jego art. 98, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 
z dnia 20 października 2010 r. ustanawiające obowiązki 
podmiotów wprowadzających do obrotu drewno 
i produkty z drewna ( 1 ). 

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie 
delegowane Komisji (UE) nr 363/2012 z dnia 23 lutego 
2012 r. w sprawie zasad proceduralnych w odniesieniu 
do uznawania i cofania uznawania organizacji monitoru
jących zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europej
skiego i Rady (UE) nr 995/2010 ustanawiającym 
obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu 
drewno i produkty z drewna ( 2 ). 

(3) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie 
wykonawcze Komisji (UE) nr 607/2012 z dnia 6 lipca 
2012 r. w sprawie szczegółowych przepisów dotyczą
cych systemu zasad należytej staranności oraz częstotli
wości i charakteru kontroli organizacji monitorujących, 
przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europej
skiego i Rady (UE) nr 995/2010 ustanawiającym 
obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu 
drewno i produkty z drewna ( 3 ). 

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Poro
zumienia EOG, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Po pkt 9bi (rozporządzenie Komisji (WE) nr 308/2008) 
w rozdziale XVII załącznika II do Porozumienia EOG dodaje 
się, co następuje: 

„9c. 32010 R 0995: rozporządzeniem Parlamentu Europej
skiego i Rady (UE) nr 995/2010 z dnia 20 października 
2010 r. ustanawiającym obowiązki podmiotów wpro
wadzających do obrotu drewno i produkty z drewna 
(Dz.U. L 295, 12.11.2010, s. 23). 

Do celów Porozumienia przepisy tego rozporządzenia 
odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostoso
wań: 

a) akapitu pierwszego art. 3 nie stosuje się do państw 
EFTA; 

b) w art. 3 akapit drugi, w odniesieniu do państw EFTA 
słowa »w załącznikach A, B lub C do rozporządzenia 
(WE) nr 338/97« otrzymują brzmienie: »w odpo
wiednich przepisach ustawodawstwa wdrażających 
Konwencję o międzynarodowym handlu dzikimi 
zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych 
wyginięciem w tym państwie EFTA«; 

c) w art. 8 ust. 3, 5 i 6 w odniesieniu do organizacji 
monitorujących państwa EFTA, bez uszczerbku dla 
protokołu 1 do Porozumienia, słowo »Komisja« 
otrzymuje brzmienie »Urząd Nadzoru EFTA«. 

9ca. 32012 R 0363: rozporządzeniem delegowanym 
Komisji (UE) nr 363/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. 
w sprawie zasad proceduralnych w odniesieniu do 
uznawania i cofania uznawania organizacji monitorują
cych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europej
skiego i Rady (UE) nr 995/2010 ustanawiającym 
obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu 
drewno i produkty z drewna (Dz.U. L 115 z 27.4.2012, 
s. 12). 

Do celów Porozumienia przepisy tego rozporządzenia 
odczytuje się z uwzględnieniem następującego dostoso
wania: 

w odniesieniu do organizacji monitorujących państwa 
EFTA, bez uszczerbku dla protokołu 1 do Porozumie
nia, słowo »Komisja« otrzymuje brzmienie »Urząd 
Nadzoru EFTA«.
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( 1 ) Dz.U. L 295 z 12.11.2010, s. 23. 
( 2 ) Dz.U. L 115 z 27.4.2012, s. 12. 
( 3 ) Dz.U. L 177 z 7.7.2012, s. 16.



9cb. 32012 R 0607: rozporządzeniem wykonawczym 
Komisji (UE) nr 607/2012 z dnia 6 lipca 2012 r. 
w sprawie szczegółowych przepisów dotyczących 
systemu zasad należytej staranności oraz częstotliwości 
i charakteru kontroli organizacji monitorujących, prze
widzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europej
skiego i Rady (UE) nr 995/2010 ustanawiającym 
obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu 
drewno i produkty z drewna (Dz.U. L 177 z 7.7.2012, 
s. 16). 

Do celów Porozumienia przepisy tego rozporządzenia 
odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostoso
wań: 

w art. 6 ust. 2 lit. b) w odniesieniu do organizacji 
monitorujących państw EFTA, bez uszczerbku dla 
protokołu 1 do Porozumienia, słowo »Komisja« otrzy
muje brzmienie »Urząd Nadzoru EFTA«.”. 

Artykuł 2 

Teksty rozporządzenia (UE) nr 995/2010, rozporządzenia dele
gowanego (UE) nr 363/2012 i rozporządzenia wykonawczego 

(UE) nr 607/2012 w języku islandzkim i norweskim, które 
zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzę
dowego Unii Europejskiej, są autentyczne. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 4 maja 2013 r., pod 
warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych 
w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*). 

Artykuł 4 

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suple
mencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 3 maja 2013 r. 

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG 

Gianluca GRIPPA 
Przewodniczący
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(*) Wskazano wymogi konstytucyjne.
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