
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE 

DECYZJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZEBRANYCH 
W RADZIE 

z dnia 10 czerwca 2011 r. 

w sprawie upoważnienia prezydencji Rady do negocjowania w imieniu państw członkowskich 
tych postanowień prawnie wiążącego porozumienia o lasach w Europie, które wchodzą 

w zakres kompetencji państw członkowskich 

(2011/712/UE) 

PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 
ZEBRANI W RADZIE, 

Mając na uwadze, co następuje: 

(1) Na szóstej konferencji ministerialnej poświęconej 
ochronie lasów w Europie, która ma się odbyć 
w dniach 14–16 czerwca 2011 r. w Oslo w Norwegii, 
może zostać podjęta decyzja o otwarciu negocjacji 
w sprawie prawnie wiążącego porozumienia o lasach 
w Europie. 

(2) Prezydencja Rady powinna być upoważniona do nego
cjowania w imieniu państw członkowskich tych postano
wień prawie wiążącego porozumienia o lasach 
w Europie, które wchodzą w zakres kompetencji państw 
członkowskich, 

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

1. Przedstawiciele rządów państw członkowskich niniejszym 
upoważniają prezydencję Rady do negocjowania w imieniu 
państw członkowskich kwestii wchodzących w zakres ich 
kompetencji oraz na podstawie ich wspólnych stanowisk – 
postanowień prawnie wiążącego porozumienia o lasach 
w Europie, w przypadku gdy na szóstej konferencji ministe
rialnej poświęconej ochronie lasów w Europie, która ma się 
odbyć w dniach 14–16 czerwca 2011 r. w stolicy Norwegii – 
Oslo, zostanie podjęta decyzja o otwarciu negocjacji w sprawie 
prawnie wiążącego porozumienia. 

2. Ust. 1 nie narusza przyszłych decyzji państw członkow
skich odnoszących się do wyznaczania ich przedstawiciela 
w kwestiach wchodzących w zakres ich kompetencji. 

Artykuł 2 

1. Negocjacje prowadzi się zgodnie z wytycznymi negocja
cyjnymi zawartymi w addendum do niniejszej decyzji. 

2. Negocjacje mają na celu wniesienie dającego się wykazać 
wkładu w istniejące wielostronne umowy dotyczące lasów oraz 
dotyczące lasów instrumenty niewiążące prawnie, przy jedno
czesnym zapewnieniu efektywnego pod względem kosztów 
wdrożenia i uniknięciu dodatkowych obciążeń administracyj
nych. Negocjacje prowadzi się zgodnie ze stanowiskami nego
cjacyjnymi ustalonymi przez przedstawicieli rządów państw 
członkowskich oraz na podstawie praktycznych ustaleń, które 
to stanowiska oraz ustalenia będą uzgadniane w drodze konsen
susu. Negocjacje prowadzi się w porozumieniu 
z przedstawicielami rządów państw członkowskich 
zasiadającymi w komitecie specjalnym, o którym mowa w art. 
1 ust. 4 decyzji Rady dotyczącej udziału Unii Europejskiej 
w negocjacjach w sprawie prawnie wiążącego porozumienia 
o lasach w Europie. Prezydencja Rady dokłada wszelkich starań, 
by zabezpieczyć ustalone w ten sposób stanowiska, a także po 
każdej sesji międzyrządowego komitetu negocjacyjnego składa 
przedstawicielom rządów państw członkowskich sprawozdanie 
z postępów negocjacji. 

3. Prezydencja, działając w imieniu państw członkowskich, 
ściśle współpracuje z Komisją podczas negocjacji, dążąc do 
prezentowania jednolitego stanowiska Unii i jej państw człon
kowskich na forum międzynarodowym. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja skierowana jest do prezydencji Rady. 

Sporządzono w Luksemburgu dnia 10 czerwca 2011 r. 

FELLEGI T. 
Przewodniczący
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