
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vélemény – Tárgy: „Javaslat európai parlamenti és tanácsi
határozatra a gömbfa osztályozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló

68/89/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről”

COM(2006) 557 final – 2006/0178 (COD)

(2007/C 161/16)

2006. október 11-én a Tanács úgy határozott, hogy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 95. cikke
alapján kikéri az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményét a fenti tárgyban.

A bizottsági munka előkészítésével megbízott „Mezőgazdaság, vidékfejlesztés és környezetvédelem” szekció
véleményét 2007. február 19-én elfogadta. (Előadó: Tadeusz DORDA.)

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2007. március 14-15-én tartott 434. plenáris ülésén (a
március 14-i ülésnapon) 159 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi véleményt.

1. Bevezetés

1.1 Az Európai Bizottság közleményének célja a 1968. január
23-án elfogadott, a gömbfa osztályozására vonatkozó tagállami
jogszabályok közelítéséről szóló 68/89/EGK tanácsi irányelv
hatályon kívül helyezése.

1.2 Figyelembe véve a tagállamok, valamint az erdőgazdálko-
dási és faipari ágazat több éven keresztül hangoztatott vélemé-
nyét, mely szerint az irányelvet nem alkalmazták általánosan a
fakereskedelemben, az Európai Bizottság az irányelv hatályon
kívül helyezését javasolta.

2. Általános észrevételek

2.1 2005 közepén 19 tagállam és 11 tagállami iparszövetség
képviselője vett részt abban a közvélemény-kutatásban, melynek
célja annak felmérése volt, hogy alkalmazzák-e a szóban forgó
irányelvet, illetve, hogy annak hatályon kívül helyezése járhat-e
negatív következményekkel. A közvélemény-kutatás eredményei
megerősítették, hogy a tagállamok, illetve az iparszövetségek
többsége nem alkalmazza az irányelvet a fakereskedelemben.
Kiderült, hogy az irányelv nem elég részletes, nem veszi figye-
lembe a fa felhasználási területeit, és nem tesz eleget a piac köve-
telményeinek.

2.2 A szóban forgó tanácsi irányelvet csak korlátozott
mértékben alkalmazták, mivel az nem kötelező érvényű, az
abban szereplő mérési és osztályozási eljárások elavultak, és a
piaci szereplők más mérési és osztályozási eljárások alkalmazá-
sában állapodtak meg. Mindez azonban nem akadályozta a
gömbfa belső piacának fejlődését, illetve a harmadik országokkal
folytatott gömbfakereskedelmet.

Ezenkívül a fa mérésével és osztályozásával kapcsolatban
európai normákat határoztak meg, amelyek szükség esetén
alkalmazhatók a fapiaci ügyletek során, és jobb megoldásnak
számítanak.

2.3 Az irányelv hatályon kívül helyezése ebből következően
megfelel a tagállamokkal, valamint az erdőgazdálkodási és a
faipari ágazattal folytatott konzultáció eredményeinek. Az irány-
elvben szereplő célokat közösségi jogszabályok nélkül is el lehet
érni.

2.4 Az említett okokból, valamint annak fényében, hogy az
irányelv hatályon kívül helyezése nem lesz hatással az uniós
költségvetésre, és hozzájárul a közösségi jogszabályok egyszerű-
sítéséhez, az EGSZB támogatja az Európai Bizottság javaslatát.
Úgy véli, nincs szükség arra, hogy az alig alkalmazott, az adott
ágazat belső piacának zavartalan működéshez nem szükséges
jogszabályok érvényben maradjanak.

Kelt Brüsszelben, 2007. március 14-én.
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