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HATÁROZATOK

A TANÁCS HATÁROZATA

(2007. szeptember 26.)

a trópusi faanyagokról szóló, 2006. évi nemzetközi megállapodásnak az Európai Közösség nevében
történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

(2007/648/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö-
nösen annak 133. és 175. cikkére, a 300. cikk (2) bekezdése
első albekezdésének első mondatával összefüggésben,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) Az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciájának
(UNCTAD) égisze alatt létrehozott tárgyalókonferencia
2006. január 27-én jóváhagyta a trópusi faanyagokról
szóló, 2006. évi nemzetközi megállapodás (a továb-
biakban: a megállapodás) szövegét.

(2) A 2006. évi megállapodás a trópusi faanyagokról szóló
meghosszabbított, a 2006. évi megállapodás hatálybalé-
péséig hatályban maradó 1994. évi megállapodás helyébe
lép.

(3) A 2006. évi megállapodást 2006. április 3-tól aláírás,
valamint a megerősítési, elfogadási vagy jóváhagyási
eszközök letétbe helyezése céljából megnyitják, és a
hatálybalépése után egy hónapig nyitva marad.

(4) A 2006. évi megállapodás által kitűzött célok mind a
közös kereskedelmi politikával, mind a környezetvédelmi
politikával összhangban vannak.

(5) Az Európai Közösség a trópusi faanyagokról szóló, 1994.
évi nemzetközi megállapodásnak részes fele. A 2006. évi
megállapodás továbbra is hozzá fog járulni az Európai
Unió fenntartható fejlődéssel kapcsolatos célkitűzéseihez,
ezért az Európai Unió érdekében áll, hogy jóváhagyja a
2006. évi megállapodást.

(6) Valamennyi tagállam kifejezte azon szándékát, hogy a
2006. évi megállapodást aláírja, és szükség szerint hozzá-
járuljon annak ideiglenes alkalmazásához.

(7) Mivel a Trópusi Faanyagok Nemzetközi Szervezete
(ITTO) fogyasztó tagjainak kötelező hozzájárulásait
főként az általuk importált trópusi fa mennyisége alapján
állapítják meg, a 2006. évi megállapodás hatálybalépését
követően az Európai Közösség hozzájárulást fizet az
ITTO igazgatási számlájára, míg a tagállamok és az
Európai Közösség az ITTO külön önkéntes hozzájárulási
számlájára jóváírt önkéntes pénzügyi hozzájárulásukkal
támogathatják a tervezett intézkedéseket.

(8) A 2006. évi megállapodást alá kell írni, és ideiglenesen
alkalmazni kell, annak későbbi időpontban való megkö-
tésére is figyelemmel,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A trópusi faanyagokról szóló, 2006. évi nemzetközi megálla-
podás (a továbbiakban: a megállapodás) aláírása az Európai
Közösség nevében jóváhagyásra kerül, figyelemmel az említett
megállapodás megkötésére.

A 2006. évi megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy a 2006. évi megál-
lapodás 36. cikkének (1) és (3) bekezdésével összhangban kije-
lölje a 2006. évi megállapodásnak a Közösség nevében történő
aláírására és az e határozathoz mellékelt hatásköri nyilatko-
zatnak az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkáránál történő
letétbe helyezésére jogosult személy(eke)t.
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3. cikk

A viszonosságra is figyelemmel, a 2006. évi megállapodást a megkötéséhez szükséges eljárások befejezéséig
ideiglenesen alkalmazni kell (1).

A Tanács elnöke a Közösség nevében értesíti a letéteményest, hogy a Közösség a 2006. évi megállapodást
annak hatálybalépésétől kezdődően ideiglenesen alkalmazza.

Kelt Brüsszelben, 2007. szeptember 26-án.

a Tanács részéről
az elnök
J. SILVA
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(1) A megállapodás ideiglenes alkalmazása kezdete időpontjának az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételéről
a Tanács Főtitkársága gondoskodik.


