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NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o …/2011/EU,

annettu …,

metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja 

Euroopan unionin suuntautuvaa puutuotteiden kauppaa 

Euroopan unioniin koskevan Euroopan unionin ja Liberian tasavallan 

vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen tekemisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 

3 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 4 kohdan ensimmäisen alakohdan yhdessä 218 artiklan 

6 kohdan a alakohdan v alakohdan sekä 218 artiklan 7 kohdan kanssa,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän1,

                                               

1 EUVL C …, …, s. ….(ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
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sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komissio antoi toukokuussa 2003 neuvostolle ja Euroopan parlamentille tiedonannon 

"Metsälainsäädännön soveltamisen valvonta, metsähallinto ja puukauppa (FLEGT) –

Ehdotus EU:n toimintasuunnitelmaksi", jossa kehotetaan toimenpiteisiin laittoman 

puunkorjuun torjumiseksi laatimalla vapaaehtoisia kumppanuussopimuksia puutavaraa 

tuottavien maiden kanssa. Toimintasuunnitelmaa koskevat neuvoston päätelmät annettiin 

lokakuussa 20031, ja Euroopan parlamentti antoi asiaa koskevan päätöslauselman 

11 päivänä heinäkuuta 20052.

(2) Neuvoston … päivänä ...kuuta ... hyväksymän päätöksen N:o …/2011/EU3* mukaisesti 

metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja Euroopan unioniin 

suuntautuvaa puutuotteiden kauppaa koskeva Euroopan unionin ja Liberian tasavallan 

vapaaehtoinen kumppanuussopimus, jäljempänä 'sopimus', allekirjoitettiin …** sillä 

varauksella, että se tehdään.

(3) Sopimus olisi hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

                                               

1 EYVL C 268, 7.11.2003, s. 1.
2 EUVL C 157E, 6.7.2006, s. 482.
3 EUVL L ..., …, s. ….
* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään asiakirjan 11099/11 numero, päivämäärä ja 

julkaisutiedot.
** Virallinen lehti: pyydetään lisäämään allekirjoituspäivä.
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1 artikla

Hyväksytään unionin puolesta metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja 

Euroopan unioniin suuntautuvaa puutuotteiden kauppaa koskeva Euroopan unionin ja Liberian 

tasavallan vapaaehtoinen kumppanuussopimus, jäljempänä 'sopimus'. 

Sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä*.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja nimeää yhden tai useamman henkilön, jolla on oikeus antaa unionin 

puolesta sopimuksen 31 artiklassa tarkoitettu ilmoitus osoituksena unionin suostumuksesta tulla 

sopimuksen sitomaksi1.

3 artikla

Sopimuksen 19 artiklan nojalla perustetussa yhteisessä täytäntöönpanokomiteassa unionia edustavat 

komission edustajat. 

Jäsenvaltiot voivat osallistua unionin valtuuskunnan jäseninä yhteisen täytäntöönpanokomitean 

kokouksiin. 

                                               

* Virallinen lehti: pyydetään liittämään asiakirja st 11101/11.
1 Neuvoston pääsihteeristö julkaisee sopimuksen voimaantulopäivän Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä.
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4 artikla

Sopimuksen liitteiden muuttamiseksi sen 26 artiklan mukaisesti komissio valtuutetaan 

hyväksymään unionin puolesta tällaiset muutokset Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran 

tuontia koskevan FLEGT-lupajärjestelmän perustamisesta 20 päivänä joulukuuta 2005 annetun 

neuvoston asetuksen (EY) N:o 2173/20051 11 artiklan 3 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

5 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään. 

Tehty …

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

                                               

1 EUVL L 347, 30.12.2005, s.1.


