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DECIZIA NR …/2010/UE A CONSILIULUI

din 

privind încheierea unui Acord de parteneriat voluntar între

Uniunea Europeană şi Republica Congo privind asigurarea aplicării legislaţiei

în domeniul forestier, guvernanţa şi schimburile comerciale cu lemn şi produse din lemn

care intră în Uniunea Europeană (FLEGT)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 207

alineatul (3) primul paragraf şi alineatul (4) primul paragraf, coroborat cu articolul 218 alineatul (6) 

litera (a) punctul (v) şi alineatul (7),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European,



10028/10 RD/neg 2
DG B II RO

întrucât:

(1) În mai 2003, Comisia Europeană a publicat un Plan de acţiune al UE privind asigurarea 

aplicării legislaţiei în domeniul forestier, guvernanţa şi schimburile comerciale (FLEGT), 

în care se solicită adoptarea de măsuri pentru combaterea exploatării forestiere ilegale prin 

încheierea unor acorduri de parteneriat voluntar cu ţările producătoare de lemn. Concluziile 

Consiliului privind planul de acţiune au fost adoptate în octombrie 20031, iar Parlamentul a 

adoptat o rezoluţie în iulie 20052.

(2) În conformitate cu Decizia 2010/… a Consiliului din …3*, acordul de parteneriat voluntar 

între Uniunea Europeană şi Republica Congo privind asigurarea aplicării legislaţiei în 

domeniul forestier, guvernanţa şi schimburile comerciale cu lemn şi produse din lemn care 

intră în Uniunea Europeană (denumit în continuare „acordul”) a fost semnat

la 17 mai 2010, sub rezerva încheierii acestuia la o dată ulterioară.

(3) Acordul ar trebui încheiat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

                                               

1 JO C 268, 7.11.2003, p.1.
2 JO C157E, 6.7.2006, p.482.
3 JO L […], […], […].
* JO: de introdus numărul şi data Deciziei cuprinse în doc. 7256/10.
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Articolul 1

Prin prezenta decizie se aprobă în numele Uniunii acordul între Uniunea Europeană şi Republica 

Congo privind asigurarea aplicării legislaţiei în domeniul forestier, guvernanţa şi schimburile 

comerciale cu lemn şi produse din lemn care intră în Uniunea Europeană (FLEGT).

Textul acordului se ataşează la prezenta decizie*.

Articolul 2

Prin prezenta decizie, Preşedintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana împuternicită,

în numele Uniunii, să procedeze la notificarea prevăzută la articolul 28 din acord, care exprimă 

acordul Uniunii de a-şi asuma obligaţii.

Articolul 3

În cadrul Comitetului mixt pentru punerea în aplicare a acordului, înfiinţat în conformitate cu 

articolul 19 din acord, Uniunea este reprezentată de reprezentanţi ai Comisiei.

Statele membre pot participa, în calitate de membri ai delegaţiei Uniunii, la reuniunile Comitetului 

mixt pentru punerea în aplicare a acordului.

                                               

* JO: de ataşat acordul din doc. 7636/10.
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Articolul 4

În vederea modificării anexelor la acord în temeiul articolului 26 din acordul menţionat, Comisia 

este autorizată, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 11 alineatul (3) din 

Regulamentul (CE) nr. 2173/2005, să aprobe, în numele Uniunii, astfel de modificări aduse 

acordului.

Articolul 5

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la 

Pentru Consiliu,

Preşedintele


