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IV
(Tiesību akti, kas pieņemti pirms 2009. gada 1. decembra saskaņā ar EK līgumu, ES līgumu un Euratom līgumu)

PADOMES LĒMUMS
(2009. gada 16. novembris)
par brīvprātīga partnerattiecību nolīguma parakstīšanu un noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un
Ganas Republiku saistībā ar meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un importētu koksnes
izstrādājumu tirdzniecību Kopienā
(2010/151/EK)
Kopienā (turpmāk “Nolīgums”) tika parafēts 2008. gada
3. septembrī.

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā
133. pantu saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmo daļu un
4. punktu,

(5)

Tāpēc Kopienas interesēs ir apstiprināt šo Nolīgumu,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,
1. pants
tā kā:

(1)

Eiropas Komisija 2003. gada maijā publicēja ES Rīcības
plānu meža tiesību aktu ieviešanai, pārvaldībai un tirdz
niecībai (FLEGT), kurā izskanēja aicinājums ieviest pasā
kumus nelikumīgas mežizstrādes novēršanai, izstrādājot
brīvprātīgus partnerattiecību nolīgumus ar koksnes ražo
tājvalstīm. Padome 2003. gada oktobrī pieņēma secinā
jumus par Rīcības plānu (1), un 2004. gada janvārī Parla
ments pieņēma lēmumu.

(2)

Padome 2005. gada 5. decembrī pilnvaroja Komisiju sākt
sarunas par partnerattiecību nolīgumiem, lai īstenotu ES
Rīcības plānu FLEGT.

(3)

Padome 2005. gada 20. decembrī pieņēma Regulu (EK)
Nr. 2173/2005 (2) par FLEGT licencēšanas sistēmas
izveidi kokmateriālu importam Eiropas Kopienā no
valstīm, ar kurām Kopiena ir noslēgusi brīvprātīgus part
nerattiecību nolīgumus.

(4)

Sarunas ar Ganas Republiku ir noslēgtas, un brīvprātīgais
partnerattiecību nolīgums starp Eiropas Kopienu un
Ganas Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārval
dību un importētu koksnes izstrādājumu tirdzniecību

1.
Ar šo Komisijas vārdā tiek apstiprināts Nolīgums starp
Eiropas Kopienu un Ganas Republiku par meža tiesību aktu
ieviešanu, pārvaldību un importētu koksnes izstrādājumu tirdz
niecību Kopienā.

2.

Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants
Kopējā uzraudzības un izvērtēšanas mehānismā, kas izveidots
saskaņā ar Nolīguma 19. pantu, Kopienu pārstāv Komisijas
pārstāvji. Dalībvalstis var piedalīties kopējās uzraudzības un
izvērtēšanas mehānisma sanāksmēs Kopienas delegācijas sastāvā.

3. pants

(1) OV C 268, 7.11.2003., 1. lpp.
(2) OV L 347, 30.12.2005., 1. lpp.

Lai grozītu nolīguma pielikumus, pamatojoties uz šā nolīguma
26. pantu, Komisija ir pilnvarota Kopienas vārdā apstiprināt
šādus grozījumus, ievērojot Regulas 2173/2005 11. panta
3. punktā izklāstīto procedūru.

4. pants
Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu
vai personas, kas tiesīgas parakstīt Nolīgumu, lai Kopiena
uzņemtos tajā noteiktās saistības (3).
(3) Padomes Ģenerālsekretariāts nolīguma spēkā stāšanās datumu
publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
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5. pants
Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2009. gada 16. novembrī
Padomes vārdā –
priekšsēdētāja
C. MALMSTRÖM

19.3.2010.

