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W piśmie z 11 października 2006 r. Rada, działając na podstawie art. 262 Traktatu ustanawiającego Wspól-
notę Europejską, zwróciła się do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego o opracowanie opinii
rozpoznawczej w sprawie wspomnianej powyżej.

Sekcja Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska Naturalnego, której powierzono przygotowanie prac Komitetu
w tej sprawie, przyjęła swoją opinię 19 lutego 2007 r. Sprawozdawcą był Tadeusz DORDA.

Na 434. sesji plenarnej w dniach 14-15 marca 2007 r. (posiedzenie z 14 marca) Europejski Komitet Ekono-
miczno-Społeczny przyjął 159 głosami — 3 osoby wstrzymały się od głosu — następującą opinię:

1. Wprowadzenie

1.1 Wniosek Komisji ma na celu uchylenie dyrektywy Rady
68/89/EWG z dnia 23 stycznia 1968 r. w sprawie zbliżenia
ustawodawstw państw członkowskich dotyczących klasyfikacji
drewna nieobrobionego.

1.2 Biorąc pod uwagę opinie wydane w ciągu wielu lat przez
państwa członkowskie, sektor gospodarki leśnej oraz przemysł
związany z leśnictwem, według których dyrektywa ta nie była
zazwyczaj stosowana w handlu drewnem, Komisja zapropono-
wała uchylenie przedmiotowej dyrektywy.

2. Uwagi ogólne

2.1 W połowie 2005 r. dziewiętnaście państw członkowskich
i jedenastu przedstawicieli krajowych zrzeszeń producentów
wzięło udział w konsultacjach mających na celu ustalenie, czy
wspomniana wyżej dyrektywa była stosowana i czy jej uchylenie
miałoby negatywny skutek. Wyniki przeprowadzonego badania
potwierdziły, że większość państw członkowskich i zrzeszeń
producentów nie stosuje się w handlu drewnem do tej dyrek-
tywy, jako że okazała się ona nie dość szczegółowa, nie
uwzględniała przeznaczenia drewna i nie była dostosowana do
potrzeb rynku.

2.2 Stosowanie wspomnianej dyrektywy Rady było ograni-
czone, gdyż nie ma ona obowiązkowego charakteru, wyzna-

czone w niej systemy klasyfikacji i pomiarów są nieaktualne, a
podmioty działające na rynku uzgodniły i stosowały między
sobą inne metody pomiaru i klasyfikacji. Pomimo tego, zarówno
wewnętrzny rynek surowców drzewnych, jak i wymiana hand-
lowa z krajami trzecimi, rozwijały się bez jakichkolwiek prze-
szkód.

Ponadto ustanowione zostały europejskie normy w zakresie
pomiaru i klasyfikacji drewna, które w razie potrzeby mogą być
stosowane w transakcjach na rynku drewna i które są uważane
za lepsze rozwiązania.

2.3 Uchylenie przedmiotowej dyrektywy jest więc zgodne z
wynikiem konsultacji przeprowadzonych z państwami człon-
kowskimi, sektorem gospodarki leśnej oraz przemysłem zwią-
zanym z leśnictwem. Cele dyrektywy mogą być osiągnięte bez
wspólnotowych aktów prawnych.

2.4 W związku z tym, a także z uwagi na fakt, że uchylenie
dyrektywy nie będzie miało finansowego wpływu na budżet
Wspólnoty i przyczyni się do uproszczenia europejskiego
prawodawstwa, Komitet popiera przedmiotowy wniosek
Komisji. Komitet uważa, iż nie należy utrzymywać w mocy
aktów prawnych, które są rzadko stosowane i nie są niezbędne
dla prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego w
danym sektorze.
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