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BEGRUNDELSE 

Den internationale overenskomst om tropisk træ af 1994 trådte i kraft den 1. januar 1996. Den 
udløber den 31. december 2006 efter to forlængelser. 

I januar 2006 blev der inden for UNCTAD forhandlet om og indgået en overenskomst, der 
skal afløse den internationale overenskomst om tropisk træ af 1994. 

På den 40. møderække i Det Internationale Råd for Tropisk Træ, der blev afviklet fra den 29. 
maj til den 3. juni 2006 i Mérida (Mexico), blev der under henvisning til artikel 46 i den 
internationale overenskomst om tropisk træ af 1994 fremsat et forslag om at forlænge 
overenskomsten, indtil den afløsende overenskomst af 2006 kan træde i kraft. 

På dette retsgrundlag berører den foreslåede afgørelse ikke Det Europæiske Fællesskabs 
bidrag til det administrative budget for Den Internationale Organisation for Tropisk Træ 
(ITTO). Bidraget er fortsat 0. 

Formålet med dette forslag er at bemyndige Det Europæiske Fællesskab til at stemme for en 
forlængelse af overenskomsten. 

Kommissionen henstiller derfor, at Rådet vedtager vedlagte afgørelse.
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RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133 
sammenholdt med artikel 300, stk. 2, 

under henvisning til forslag fra Kommissionen1, og 

ud fra følgende betragtninger: 

(1) Den internationale overenskomst om tropisk træ af 1994 er blevet undertegnet og bragt 
i midlertidig anvendelse ved Rådets afgørelse 96/493/EF2. 

(2) I januar 2006 blev der inden for UNCTAD indgået en overenskomst til afløsning af 
den internationale overenskomst om tropisk træ af 1994. 

(3) Den internationale overenskomst om tropisk træ af 1994 forbliver i kraft indtil den 
31. december 2006, medmindre Det Internationale Råd for Tropisk Træ under 
henvisning til artikel 46, stk. 3, træffer afgørelse om at forlænge den ud over denne 
dato, indtil den afløsende overenskomst træder i kraft. 

(4) En forlængelse af overenskomsten er i Fællesskabets interesse. 

(5) Det Europæiske Fællesskabs holdning i Det Internationale Råd for Tropisk Træ bør 
fastlægges - 

                                                 
1 EUT C xxx s. xx 
2 EFT L 208 af 17.8.1996, s. 1
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TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE: 

Eneste artikel 

Det Europæiske Fællesskabs holdning i Det Internationale Råd for Tropisk Træ er at stemme 
for en forlængelse af den internationale overenskomst om tropisk træ af 1994, indtil den 
afløsende overenskomst af 2006 træder midlertidigt eller endeligt i kraft. 

Udfærdiget i Bruxelles, den […] 

 På Rådets vegne 
 Formand 
  


