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RÅDETS BESLUT nr …/2010/EU

av den

om ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och 

Republiken Kongo om skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och 

handel med skog och import av trävaruprodukter till Europeiska unionen (Flegt)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 207.3 första 

stycket och 207.4 första stycket jämförda med artikel 218.6 a, 218.6 v och 218.7,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande, och
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av följande skäl:

(1) Kommissionen offentliggjorde i maj 2003 en EU-handlingsplan för skogslagstiftningens 

efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog (Flegt) vilken omfattade förslag till 

åtgärder för att med hjälp av frivilliga partnerskapsavtal med timmerproducerande länder 

angripa problemet med olaglig skogsavverkning. Rådets slutsatser om denna handlingsplan

antogs i oktober 20031 och Europaparlamentets antog en resolution i juli 20052.

(2) I enlighet med rådets beslut 2010/… av den …3* undertecknades den 17 maj 2010 det

frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Kongo om 

skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog och import av 

trävaruprodukter till Europeiska unionen (nedan kallat avtalet), med förbehåll för att det 

senare ingås.

(3) Avtalet bör ingås.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

                                               

1 EUT C 268, 7.11.2003, s. 1.
2 EUT C 157E, 6.7.2006, s, 482.
3 EUT L […], […], s. […].
* EUT: Vänligen inför nummer och datum för beslutet i dok. 7256/10.
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Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Kongo om skogslagstiftningens efterlevnad 

samt förvaltning av och handel med skog och import av trävaruprodukter till Europeiska unionen 

(Flegt) godkänns härmed på unionens vängar.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut*.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den person som ska rätt att på unionens vägnar 

överlämna det meddelande som föreskrivs i artikel 28 i avtalet, med bindande verkan för unionen.

Artikel 3

Unionen ska företrädas av representanter för kommissionen i den gemensamma kommitté för 

genomförandet av avtalet som upprättats i enlighet med artikel 19 i avtalet.

Medlemsstaterna kan som medlemmar i unionens delegation delta i möten inom den gemensamma 

kommittén för genomförandet av avtalet.

                                               

* EUT: Vänligen bifoga avtalet i dokument 7636/10.



10028/10 KSM/rc 4
DG B II SV

Artikel 4

Vid ändringar av bilagorna till avtalet på grundval av artikel 26 i avtalet bemyndigas kommissionen 

i enlighet med förfarandet i artikel 11.3 i förordning (EG) nr 2173/2005 att godkänna sådana 

ändringar på unionens vägnar.

Artikel 5

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den

På rådets vägnar

Ordförande


