
DECYZJA  KOMISJI

z  dnia  27  marca  2014  r.

w  sprawie  uznania  niderlandzkiego  przedsiębiorstwa  Control  Union  Certification  B.V.  za 
organizację  monitorującą  na  podstawie  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 
nr  995/2010  ustanawiającego  obowiązki  podmiotów  wprowadzających  do  obrotu  drewno 

i  produkty  z  drewna

(2014/C  103/07)

KOMISJA  EUROPEJSKA,

uwzględniając  Traktat  o  funkcjonowaniu  Unii  Europejskiej,

uwzględniając  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), 
w  szczególności  jego  art.  8  ust.  3,

a  także  mając  na  uwadze,  co  następuje:

(1) Dnia  6  czerwca  2012  r.  Komisja  Europejska  otrzymała  wniosek  o  uznanie  od  niderlandzkiego  przedsię
biorstwa  Control  Union  Certification  B.V.,  deklarującego  zamiar  pełnienia  funkcji  organizacji  monitorującej 
we  wszystkich  państwach  członkowskich.

(2) Komisja  Europejska  potwierdziła  odbiór  wniosku  dnia  6  czerwca  2012  r.

(3) Zgodnie  z  art.  2  ust.  5  rozporządzenia  delegowanego  Komisji  (UE)  nr  363/2012  z  dnia  23  lutego
2012  r.  w  sprawie  zasad  proceduralnych  w  odniesieniu  do  uznawania  i  cofania  uznawania  organizacji 
monitorujących  zgodnie  z  rozporządzeniem  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  nr  995/2010  ustana
wiającym  obowiązki  podmiotów  wprowadzających  do  obrotu  drewno  i  produkty  z  drewna (2)  Komisja 
Europejska  przesłała  dnia  31  października  2012  r.  wniosek  do  konsultacji  zainteresowanym  państwom 
członkowskim.  W  ustawowym  terminie  jednego  miesiąca  uwagi  przekazały  Niemcy,  Francja,  Szwecja 
i  Niderlandy.

(4) Zgodnie  z  art.  3  rozporządzenia  (UE)  nr  363/2012  e-mailem  z  dnia  30  stycznia  2013  r.  poproszono 
wnioskodawcę  o  przekazanie  dodatkowych  informacji.

(5) Wnioskodawca  dostarczył  żądane  dodatkowe  informacje  i  złożył  poprawiony  wniosek  w  dniu  25  lutego 
2013  r.

(6) Dnia  14  marca  2013  r.  w  Brukseli  odbyło  się  spotkanie  grupy  sterującej  Komisji  powołanej  specjalnie  do 
oceny  wniosków  dotyczących  organizacji  monitorujących,  podczas  którego  wnioskodawca  osobiście  zapre
zentował  swój  wniosek.

(7) Zgodnie  z  art.  3  rozporządzenia  (UE)  nr  363/2012  e-mailem  z  dnia  5  kwietnia  2013  r.  poproszono 
wnioskodawcę  o  przekazanie  dodatkowych  informacji  i  wyjaśnień.

(8) Wnioskodawca  dostarczył  żądane  dodatkowe  informacje  i  wyjaśnienia  w  dniu  3  maja  2013  r.

(9) Trzeci  wniosek  o  udzielenie  dodatkowych  informacji  i  wyjaśnień  zgodnie  z  art.  3  rozporządzenia  (UE) 
nr  363/2012  został  przesłany  do  wnioskodawcy  e-mailem  z  dnia  18  lipca  2013  r.

(10) Wnioskodawca  udzielił  odpowiedzi  na  pytania  i  dostarczył  żądane  dodatkowe  informacje  e-mailem  z  dnia 
3  września  2013  r.

(11) Ostatni  wniosek  o  udzielenie  dodatkowych  informacji  i  wyjaśnień  zgodnie  z  art.  3  rozporządzenia  (UE) 
nr  363/2012  został  przesłany  do  wnioskodawcy  e-mailem  z  dnia  4  grudnia  2013  r.

(1) Dz.U. L 295 z 12.11.2010, s. 23.
(2) Dz.U. L 115 z 27.4.2012, s. 12.
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(12) Wnioskodawca  udzielił  odpowiedzi  na  pytania  i  dostarczył  odpowiednie  informacje  w  celu  uzasadnienia 
odpowiedzi  e-mailem  z  dnia  4  grudnia  2013  r.

(13) Na  podstawie  dokumentów  złożonych  przez  wnioskodawcę  grupa  sterująca  ustaliła  w  dniu  19  grudnia 
2013  r.,  że  wniosek  spełnia  wymogi  określone  w  art.  8  ust.  2  rozporządzenia  (UE)  nr  995/2010  i  wnio
skodawca  może  zostać  uznany  przez  Komisję  za  organizację  monitorującą.

(14) Komisja  Europejska  na  podstawie  całej  złożonej  dokumentacji  zbadała,  czy  wnioskodawca  spełnia  wymogi 
określone  w  art.  8  ust.  2  rozporządzenia  (UE)  nr  995/2010  i  stwierdza,  że  przedsiębiorstwo  Control 
Union  Certification  B.V.,  Niderlandy,  Meeuwenlaan  4–6,  8011  BZ  Zwolle  spełnia  wymogi  art.  8  ust.  2 
rozporządzenia  (UE)  nr  995/2010,

STANOWI,  CO  NASTĘPUJE:

Artykuł  1

Przedsiębiorstwo  Control  Union  Certification  B.V.,  Niderlandy,  Meeuwenlaan  4–6,  8011  BZ  Zwolle  zostaje 
uznane  za  organizację  monitorującą  zgodnie  z  art.  8  ust.  3  rozporządzenia  (UE)  nr  995/2010.

Artykuł  2

Dyrektorowi  Generalnemu  Dyrekcji  Generalnej  ds.  Środowiska  poleca  się  zapewnienie,  aby  wnioskodawca  oraz 
właściwe  organy  we  wszystkich  państwach  członkowskich  zostali  powiadomieni  o  niniejszej  decyzji  i  aby  decyzja 
ta  została  bezzwłocznie  opublikowana  na  stronie  internetowej  Komisji.

Sporządzono  w  Brukseli  dnia  27  marca  2014  r.

W  imieniu  Komisji

Janez  POTOČNIK

Członek  Komisji
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