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IV
(Az EK-Szerződés, az EU-Szerződés és az Euratom-Szerződés alapján 2009. december 1-je előtt elfogadott jogi
aktusok)

A TANÁCS HATÁROZATA
(2009. november 16.)
az Európai Közösség és a Ghánai Köztársaság közötti, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az
erdészeti irányításról és a fatermékeknek a Közösségbe irányuló kereskedelméről szóló önkéntes
partnerségi megállapodás aláírásáról és megkötéséről
(2010/151/EK)
szóló önkéntes partnerségi megállapodást (a további
akban: a megállapodás).

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö
nösen annak 133. cikkére, összefüggésben a 300. cikk (2)
bekezdésének első albekezdésével és a 300. cikk (4) bekezdé
sével,
tekintettel a Bizottság javaslatára,

(5)

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

mivel:
(1)

(2)

Így a Közösségnek érdekében áll a megállapodás jóváha
gyása,

2003 májusában az Európai Bizottság közzétette az erdé
szeti tárgyú jogszabályok végrehajtásával, az erdészeti
irányítással és kereskedelemmel (FLEGT) kapcsolatos
uniós cselekvési tervet, amely a fakitermelő államokkal
kötendő önkéntes partnerségi megállapodások kialakítá
sával megvalósuló, illegális fakitermelés ellen irányuló
intézkedéseket sürgetett. A Tanács következtetéseket
fogadott el cselekvési tervről 2003 októberében (1), vala
mint 2004 januárjában a Parlament állásfoglalást foga
dott el.
2005. december 5-én a Tanács felhatalmazta a Bizott
ságot, hogy partnerségi megállapodásra irányuló tárgyalá
sokat kezdjen az FLEG-gel kapcsolatos uniós cselekvési
terv végrehajtása érdekében.

(1)
Az Európai Közösség és a Ghánai Köztársaság közötti, az
erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról,
és a fatermékeknek Közösségbe irányuló kereskedelméről szóló
megállapodást a Közösség nevében a Tanács jóváhagyja.

(2)

A megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk
A megállapodás 19. cikkével létrehozott ellenőrzési és felülvizs
gálati közös mechanizmusban a Közösséget a Bizottság képvi
selői képviselik. A tagállamok a Közösség küldöttségének része
ként részt vehetnek a közös ellenőrzési és felülvizsgálati mecha
nizmus ülésein.

3. cikk
(3)

2005. december 20-án a Tanács elfogadta az azon orszá
gokból az Európai Közösségbe irányuló faanyag-beho
zatal FLEGT engedélyezési rendszerének létrehozásáról
szóló 2173/2005/EK rendeletet (2), amelyekkel a
Közösség önkéntes partnerségi megállapodást kötött.

A megállapodás mellékleteinek az ugyanezen megállapodás
26. cikke alapján történő módosítása céljából a Bizottság a
2173/2005/EK rendelet 11. cikkének (3) bekezdésében megálla
pított eljárással összhangban felhatalmazást kap e módosítá
soknak a Közösség nevében történő jóváhagyására.

(4)

A Ghánai Köztársasággal folytatott tárgyalások lezárultak,
és 2008. szeptember 3-án parafálták a Ghánai Köztár
saság és az Európai Közösség közötti, az erdészeti jogsza
bályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításáról, és a
fatermékeknek a Közösségbe irányuló kereskedelméről

4. cikk

(1) HL C 268., 2003.11.7., 1. o.
(2) HL L 347., 2005.12.30., 1. o.

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megálla
podásnak a Közösséget jogilag kötelező aláírására jogosult
személy(eke)t (3).
(3) A megállapodás hatálybalépése napjának közzétételéről az Európai
Unió Hivatalos Lapjában a Tanács Főtitkársága gondoskodik.
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5. cikk
Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé kell tenni.

Kelt Brüsszelben, 2009. november 16-án.
a Tanács részéről
az elnök
C. MALMSTRÖM
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