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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.9.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1616/2010 , внесена от Gerhard Wlodowski, с австрийско 
гражданство, от името на „Landwirtschaftskammer Österreich“, подкрепена от 
2 подписа, относно създаването на институционално координационно звено 
по въпросите на горския фонд

1. Резюме на петицията

Вносителите на петицията отправят искане за създаването на централно звено в 
службите на Комисията, което систематизирано да разглежда напречните въпроси, 
свързани с горския фонд, като по този начин секторът получи своето подобаващо място 
в политиките на ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 4 април 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 септември 2011 г.

Комисията е наясно със значението на горския фонд по отношение на множество 
политики и по тази причина обърна специално внимание на координацията на свързани 
с горския фонд въпроси както от гледна точка на организацията, така от гледна точка 
на политиката:

Организация:
– Въпреки отсъствието на политика на ЕС в областта на горския фонд, множество 
свързани с горския фонд въпроси биват разглеждани от различните служби на 
Комисията. В този контекст през 2001 г. беше създадена междуведомствена група по 
горския фонд, за да се укрепи координацията на свързани с горския фонд въпроси на 
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европейско равнище между различните служби, отговарящи за съответните политики 
на Общността. Основата цел на групата е да се подобри вътрешното съгласуване и по 
този начин по-добре да се използва потенциалното взаимодействие между различните 
политики чрез управление на информационните потоци между заинтересованите 
области и улесняване на усилията за сътрудничество. Общо 20 генерални дирекции са 
част от групата. По отношение на общоевропейските въпроси, свързани с горския 
фонд, по-специално на устойчивото управление на горския фонд, Комисията 
координира дейностите си и с „Forest Europe“1.

– Международните въпроси, свързани с горския фонд, например Форума за горите на 
ООН2, се разглеждат от отделна група за координация, в която участват по-малък брой 
служби на Комисията, а Планът за действие на ЕС за прилагане на законодателството в 
областта на горите, управлението и търговията (FLEGT)3 е съвместно координиран от 
две служби. Що се отнася до свързаната с горския фонд промишленост, на европейско 
и международно равнище, компетентността е на една единствена генерална дирекция.

– По отношение на координацията на равнище ЕС между Комисията и държавите-
членки, този въпрос се разглежда от Постоянния комитет по горите (ПКГ), който е 
учреден с Решение 89/367/ЕИО на Съвета. Комитетът се състои от 27 членове, които 
представляват държавите-членки, а Европейската комисия председателства комитета.
Този комитет функционира като консултативен и управителен комитет по отношение 
на специфични, свързани с горския фонд, мерки, предоставя знания и опит във връзка с 
развитието на свързани с горския фонд мерки на европейско равнище в рамките на 
различните политики на Общността и също така осигурява място за обмен на 
информация между държавите-членки и между държавите-членки и Комисията.

– Комитетът FLEGT координира официалните действия съгласно Плана за действие на 
ЕС за прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и търговията, 
а специално създадената към комитета група извършва това неофициално, и освен това 
предоставя форум за обмен на информация.

– Някои от въпросите, обсъждани в тези два комитета, се обсъждат също така и на 
заседанията на работната група на Съвета по горите, на които са поканени и 
съответните служби на Комисията, когато е подходящо.

Политики
– В Плана за действие на ЕС за горите (COM (2006) 302) са включени конкретни 
действия за насърчаване на координация и комуникация (основни действия 13–18). По-
специално основно действие 14 постановява, че всяка заинтересована генерална 
дирекция ще определи координатор по свързаните с горския фонд политики и ще бъде 
укрепена ролята на междуведомствената група по горския фонд, като се зачита 

                                               
1 http://ec.europa.eu/agriculture/events/qualityconference/index_en.htm
2 Форум за горите на Обединените нации: http://www.un.org/esa/forests/
3 FLEGT = Прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и 
търговията, http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm
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административната структура на Комисията и конкретните правомощия на отделните 
служби.
– Понастоящем Комисията изготвя нова Стратегия на ЕС в областта на горския фонд, в 
която ще бъде установена единна инициатива за действие по приоритетни за ЕС 
въпроси, свързани с горския фонд, като се вземе предвид настоящото състояние на 
развитието на политиките на ЕС. Създадена е работна група, която включва 
представители на държавите-членки, заинтересовани страни и съответните служби на 
Комисията и която ще даде своя принос за процеса1.

Заключение

Горепосочената информация обяснява настоящото положение и предприетите усилия 
от страна на Комисията за подобряване на координацията по въпроси, свързани с 
горския фонд.

                                               
1 http://ec.europa.eu/agriculture/events/qualityconference/index_en.htm


