
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE 

DECYZJA RADY 

z dnia 8 listopada 2011 r. 

dotycząca zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Międzynarodowej umowy w sprawie drewna 
tropikalnego z 2006 r. 

(2011/731/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 192 i 207 w związku z art. 218 
ust. 6 lit. a), 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 27 stycznia 2006 r. podczas konferencji nego
cjacyjnej zwołanej pod auspicjami Konferencji ONZ ds. 
Handlu i Rozwoju (UNCTAD) zatwierdzono tekst 
Międzynarodowej umowy w sprawie drewna tropikal
nego z 2006 r. („umowa z 2006 r.”). 

(2) Umowa z 2006 r. została wynegocjowana, aby zastąpić 
przedłużoną Międzynarodową umowę w sprawie drewna 
tropikalnego z 1994 r. („umowa z 1994 r.”), która pozo
stanie w mocy do czasu wejścia w życie umowy 
z 2006 r. 

(3) Umowa z 2006 r. jest dostępna do podpisu od dnia 
3 kwietnia 2006 r. do czasu, gdy od jej ostatecznego 
wejścia w życie minie jeden miesiąc. Zgodę na związanie 
tą umową wyraża się poprzez ostateczny podpis albo 
poprzez ratyfikację, przyjęcie, zatwierdzenie lub 
przystąpienie. 

(4) Cele umowy z 2006 r. wpisują się zarówno we wspólną 
politykę handlową, jak i w politykę w dziedzinie środo
wiska. 

(5) Wspólnota Europejska była stroną umowy z 1994 r. 
Umowa z 2006 r. w dalszym ciągu będzie propagować 
cele związane ze zrównoważonym rozwojem, które 
stawia sobie Unia Europejska. 

(6) Wspólnota podpisała umowę z 2006 r. w dniu 
2 listopada 2007 r. Wszystkie państwa członkowskie 
wyraziły zamiar jej ratyfikowania. 

(7) Ponieważ obowiązkowe składki członków odbiorców 
Międzynarodowej Organizacji ds. Drewna Tropikalnego 
zależą głównie od wielkości przywozu drewna tropikal
nego, po wejściu w życie umowy z 2006 r. Unia będzie 
wnosić składki na konto administracyjne tej organizacji, 
podczas gdy państwa członkowskie, a także Unia, będą 
mogły odprowadzać dobrowolne składki finansowe na 
zaplanowane działania na konta organizacji przezna
czone na takie składki. 

(8) Należy zatwierdzić umowę z 2006 r., 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Międzynarodową 
umowę w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r. ( 1 ) („umowę 
z 2006 r.”).
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( 1 ) Tekst umowy został opublikowany w Dz.U. L 262 z 9.10.2007, 
s. 8, wraz z decyzją w sprawie podpisania i tymczasowego stoso
wania.



Artykuł 2 

Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do 
złożenia w imieniu Unii dokumentu zatwierdzającego Sekretarzowi Generalnemu ONZ zgodnie z art. 36 
ust. 2 umowy z 2006 r. 

Sporządzono w Brukseli dnia 8 listopada 2011 r. 

W imieniu Rady 

J. VINCENT-ROSTOWSKI 
Przewodniczący
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