
DECYZJE PRZYJĘTE WSPÓLNIE PRZEZ PARLAMENT EUROPEJSKI I RADĘ

DECYZJA NR 714/2007/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 20 czerwca 2007 r.

uchylająca dyrektywę Rady 68/89/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich
dotyczących klasyfikacji drewna nieobrobionego

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 95,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego (1),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Trak-
tatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W ramach polityki Wspólnoty dotyczącej lepszego
otoczenia regulacyjnego podkreśla się znaczenie upro-
szczenia krajowego i wspólnotowego prawodawstwa
jako kluczowego elementu poprawy konkurencyjności
przedsiębiorstw oraz realizacji celów agendy lizbońskiej.

(2) Metody pomiaru i klasyfikacji określone w dyrektywie
68/89/EWG (3) różnią się od metod pomiaru
i klasyfikacji stosowanych obecnie powszechnie
w transakcjach między przedsiębiorstwami sektora leśni-
czego i w przemyśle związanym z leśnictwem i są uzna-
wane za nieodpowiadające potrzebom rynku.

(3) Metody pomiaru i klasyfikacji określone w dyrektywie
68/89/EWG nie są już konieczne dla celów rynku
wewnętrznego.

(4) Dyrektywa 68/89/EWG powinna zatem zostać uchylona.

(5) Uchylenie dyrektywy 68/89/EWG oznacza, że po dniu
31 grudnia 2008 r. oznaczenie „klasyfikowane EWG”
nie będzie już mogło być stosowane w obrocie hand-
lowym oraz że odpowiednie krajowe środki wykonawcze
muszą zostać odpowiednio uchylone do dnia 31 grudnia
2008 r.,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Dyrektywę 68/89/EWG uchyla się z dniem 31 grudnia 2008 r.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 20 czerwca 2007 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego
H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Rady.
G. GLOSER

Przewodniczący

PLL 163/16 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.6.2007

(1) Opinia z dnia 14 marca 2007 r. (dotychczas nieopublikowana
w Dzienniku Urzędowym).

(2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 13 lutego 2007 r. (dotych-
czas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady
z dnia 21 maja 2007 r.

(3) Dz.U. L 32 z 6.2.1968, str. 12.


