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NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK
A TANÁCS HATÁROZATA
(2010. május 17.)
az Európai Unió és a Kongói Köztársaság között létrejött, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról,
az erdészeti irányításról és a fatermékeknek az Európai Unióba irányuló kereskedelméről szóló
önkéntes partnerségi megállapodás (FLEGT) aláírásáról
(2010/615/EU)
irányuló fatermék-behozatal tekintetében, amelyekkel az
Unió önkéntes partnerségi megállapodást kötött.

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és
különösen annak 207. cikkére, összefüggésben a 218. cikke (5)
bekezdésével,

(4)

A Kongói Köztársasággal folytatott tárgyalások lezárultak,
és 2009. május 9-én parafálták az Európai Unió és a
Kongói Köztársaság között létrejött, az erdészeti jogsza
bályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fater
mékeknek az Európai Unióba irányuló kereskedelméről
szóló önkéntes partnerségi megállapodást (a további
akban: a megállapodás).

(5)

A megállapodást – annak egy későbbi időpontban
történő megkötésére is figyelemmel – alá kell írni,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

(2)

2003 májusában az Európai Bizottság elfogadta az „Erdé
szeti jogszabályok végrehajtása, az erdészeti irányítás és
az erdészeti termékek kereskedelme (FLEGT): egy uniós
cselekvési tervre vonatkozó javaslat” című, az Európai
Parlamentnek és a Tanácsnak címzett közleményt,
amely az illegális fakitermelés elleni fellépésre irányuló
intézkedések meghozatalára sürgetett a fakitermelő orszá
gokkal kötendő önkéntes partnerségi megállapodások
kialakítása révén. A Tanács 2003 októberében (1) követ
keztetéseket fogadott el a cselekvési tervre vonatkozóan.

2005. december 5-én a Tanács felhatalmazta a Bizott
ságot, hogy partnerségi megállapodásra irányuló tárgyalá
sokat kezdjen a FLEGT-re vonatkozó uniós cselekvési terv
végrehajtása érdekében.

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
A Tanács felhatalmazást ad az Európai Unió és a Kongói
Köztársaság között létrejött, az erdészeti jogszabályok végrehaj
tásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékeknek az Európai
Unióba irányuló kereskedelméről szóló önkéntes partnerségi
megállapodásnak (FLEGT) az Unió nevében történő aláírására,
az említett megállapodás megkötésére is figyelemmel (3).

2. cikk
(3)

2005. december 20-án a Tanács elfogadta a
2173/2005/EK rendeletet (2), amely létrehozta a FLEGT
engedélyezési rendszert az azon országokból az Unióba

(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 az Unió nevében történő aláírására jogosult személyt,
figyelemmel annak megkötésére.
(3) A megállapodás szövegét a megkötéséről szóló határozattal együtt
fogják közzétenni.
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3. cikk
Ez a határozat elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2010. május 17-én.
a Tanács részéről
az elnök
E. ESPINOSA

2010.10.15.

