
AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA 
MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH 

Decyzja nr 1/2016 wspólnego komitetu odpowiedzialnego za wdrażanie umowy, ustanowionego 
dobrowolną umową o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską, z jednej strony, i Republiką 

Indonezji, z drugiej strony, 

z dnia 15 września 2016 r. 

dotycząca daty rozpoczęcia działania systemu zezwoleń w zakresie egzekwowania prawa, 
zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa (FLEGT) [2016/1797] 

WSPÓLNY KOMITET ODPOWIEDZIALNY ZA WDRAŻANIE UMOWY, 

uwzględniając dobrowolną umowę o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską i Republiką Indonezji (zwaną dalej 
„umową”), która po ratyfikacji przez strony weszła w życie w dniu 1 maja 2014 r., 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Art. 14 ust. 5 lit. e) umowy przewiduje, że wspólny komitet odpowiedzialny za wdrażanie umowy uzgadnia datę, 
od której system zezwoleń FLEGT rozpocznie działanie, po dokonaniu oceny funkcjonowania indonezyjskiego 
systemu zapewniania legalności drewna (TLAS) na podstawie kryteriów określonych w załączniku VIII. 

(2)  Ze wspólnej niezależnej oceny wynika, że indonezyjski system TLAS jest solidny i spełnia określone 
w załączniku VIII do umowy kryteria pozwalające ocenić jego funkcjonowanie. 

(3)  Obie strony zakończyły swoje procedury wewnętrzne i powiadomiły się wzajemnie za pośrednictwem wspólnego 
komitetu odpowiedzialnego za wdrażanie umowy o gotowości do uruchomienia systemu zezwoleń FLEGT. 

(4)  Wspólny komitet będzie nadal monitorować wdrażanie umowy, a strony określiły wspólne działania, które należy 
traktować priorytetowo w 2017 r. w celu zapewnienia skutecznego wdrażania umowy, 

STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

System zezwoleń FLEGT rozpocznie działanie w dniu 15 listopada 2016 r. 

Artykuł 2 

Niniejszą decyzję sporządza się w dwóch egzemplarzach w języku angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, 
fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, 
portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim i indonezyjskim, a każdy z tych 
tekstów jest autentyczny. W przypadku rozbieżności w wykładni pierwszeństwo ma wersja angielska. 
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Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2016 r. 

Sporządzono w Yogyakarcie, Indonezja, dnia 15 września 2016 r. 

W imieniu Republiki Indonezji 
IB Putera PARTHAMA, PhD. 

Dyrektor Generalny ds. Zrównoważonej 
Gospodarki Leśnej, Ministerstwo Środowiska 

i Leśnictwa, Indonezja  

W imieniu Unii Europejskiej 
Charles-Michel GEURTS 

Zastępca szefa misji 

Delegatura UE w Indonezji i Brunei   
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