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РЕШЕНИЕ № …/2011/ЕС НА СЪВЕТА

от

за сключването на Споразумението за доброволно партньорство между Европейския 

съюз и Република Либерия за прилагане на законодателството в областта на горите, 

управлението и търговията с продукти от дървен материал, внасяни в Европейския 

съюз 

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 

207, параграф 3, първа алинея и параграф 4, първа алинея във връзка с член 218, параграф 6, 

буква а), подточка v) и член 218, параграф 7 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид съгласието на Европейския парламент1,

                                               

1 ОВ С ... (все още непубликувано в ОВ).



11104/11 MIK/mdd 2
DG B BG

като има предвид, че:

(1) През май 2003 г. Комисията прие Съобщение до Съвета и до Европейския 

парламент, озаглавено „Прилагане на законодателството в областта на горите, 

управлението и търговията (FLEGT): Предложение за План за действие на ЕС“, в 

което призовава за мерки за борба с незаконното изсичане на горите посредством 

разработването на споразумения за доброволно партньорство с държавите

производители на дървен материал. Заключенията на Съвета относно плана за 

действие бяха приети през октомври 2003 г.1, а Европейският парламент прие 

резолюция по този въпрос на 11 юли 2005 г. 2.

(2) В съответствие с Решение № …./2011/ЕС на Съвета от … г.3 *,Споразумението за 

доброволно партньорство между Европейския съюз и Република Либерия за 

прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с 

продукти от дървен материал, внасяни в Европейския съюз (наричано по-нататък 

„споразумението“), бе подписано на … г. **, при условие за сключването му.

(3) Споразумението следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

                                               

1 ОВ С 268, 7.11.2003 г., стр. 1.
2 ОВ C 157E, 6.7.2006 г., стр. 482.
3 ОВ L 
* OВ: Моля въведете номер, дата и данни за публикацията на документ 11099/11.
** OВ: Моля въведете датата на подписването.
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Член 1

Споразумението за доброволно партньорство между Европейския съюз и Република Либерия 

за прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с 

продукти от дървен материал, внасяни в Европейския съюз (наричано по-нататък 

"Споразумението"), се одобрява от името на Съюза. 

Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение*.

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето(лицата), упълномощено(и) да 

извърши(ат) от името на Съюза нотификацията, предвидена в член 31 от Споразумението, 

така че да обвърже Съюзът със споразумението1.

Член 3

Съюзът се представлява от представители на Комисията в Съвместния комитет за прилагане 

на споразумението, създаден в съответствие с член 19 от Споразумението. 

Държавите-членки могат да участват в заседанията на Съвместния комитет за прилагане на 

споразумението като членове на делегацията на Съюза. 

                                               

* OВ: Моля приложете документ st 11101/11.
1 Датата на влизане в сила на Споразумението ще се публикува в Официален вестник 

на Европейския съюз от Генералния секретариат на Съвета.
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Член 4

За целите на изменението на приложенията към Споразумението въз основа на член 26 от 

него Комисията е упълномощена, в съответствие с процедурата, предвидена в член 11, 

параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета от 20 декември 2005 г. за

установяването на схема на разрешителни FLEGT за вноса на дървесина в Европейската 

общност1, да одобрява такива изменения от името на Съюза.

Член 5

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му. 

Съставено в

За Съвета

Председател

                                               

1 OВ L 347, 30.12.2005 г., стр. 1.


