
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS ÁLTAL EGYÜTTESEN
ELFOGADOTT HATÁROZATOK

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 714/2007/EK HATÁROZATA

(2007. június 20.)

a gömbfa osztályozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 68/89/EGK tanácsi
irányelv hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö-
nösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vélemé-
nyére (1),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfe-
lelően (2),

mivel:

(1) A jobb szabályozásra vonatkozó közösségi politikák
hangsúlyozzák a nemzeti és közösségi jogszabályok
egyszerűsítésének fontosságát, mely elengedhetetlen a
vállalkozások versenyképességének javításához és a lissza-
boni menetrend céljainak eléréséhez.

(2) A 68/89/EGK irányelvben (3) előírt mérési és osztályozási
módszerek különböznek az erdészeti ágazat, illetve az
erdőre épülő ágazatok vállalkozásai közötti ügyleteknél
jelenleg általánosan alkalmazott mérési és osztályozási
módszerektől, és ezek a módszerek nem igazodnak a
piaci igényekhez.

(3) A 68/89/EGK irányelvben előírt mérési és osztályozási
módszerek már nem szükségesek a belső piac céljainak
eléréséhez.

(4) A 68/89/EGK irányelvet ezért hatályon kívül kell
helyezni.

(5) A 68/89/EGK irányelv hatályon kívül helyezése azt vonja
maga után, hogy 2008. december 31-ét követően az
„EGK-osztályozott” jelzést többé nem lehet forgalomba
hozatalnál használni, és ennek megfelelően 2008.
december 31-ig a megfelelő nemzeti végrehajtó intézke-
déseket is hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 68/89/EGK irányelv 2008. december 31-től kezdődően hatá-
lyát veszti.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirde-
tését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Strasbourgban, 2007. június 20-án.

az Európai Parlament részéről
az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről
az elnök

G. GLOSER
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(1) 2007. március 14-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették
közzé).

(2) Az Európai Parlament 2007. február 13-i véleménye (a Hivatalos
Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2007. május 21-i hatá-
rozata.

(3) HL L 32., 1968.2.6., 12. o.


