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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1616/2010 af Gerhard Wlodowski, østrigsk statsborger, for 
"Landwirtschaftskammer Österreich" (det østrigske landbrugskammer), og 
to medunderskrivere, om et institutionelt koordineringspunkt for 
skovbrugsanliggender

1. Sammendrag

Andrageren anmoder om oprettelse af et fokuspunkt inden for Kommissionens tjenester til at 
tage sig af tværgående skovbrugsspørgsmål på en sammenhængende måde og således give 
sektoren dens fortjente plads i EU's politik.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 4. april 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. september 2011.

"Kommissionen er opmærksom på vigtigheden af skove i forbindelse med mange politikker 
og har af den grund haft særligt fokus på koordinering af skovbrugsrelaterede sager, både 
hvad angår organisering og politik:

Organisering:

- Selv om EU ikke har en skovbrugspolitik, behandles mange skovbrugsrelaterede spørgsmål 
af forskellige af Kommissionens tjenestegrene. I denne sammenhæng blev der i 2001 på tværs 
af tjenestegrenene oprettet en arbejdsgruppe for skovbrug for at styrke samordningen af 
skovrelaterede emner på europæisk plan mellem de forskellige tjenestegrene, der har ansvaret 
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for Fællesskabets politik på dette område. Gruppens hovedformål er at forbedre den interne 
sammenhæng og dermed udnytte de potentielle synergier mellem de respektive 
politikområder bedre ved at styre informationsstrømmen mellem de pågældende områder og 
fremme samarbejdet. Der er i alt 20 generaldirektorater i gruppen. I forbindelse med 
paneuropæiske skovbrugsrelaterede spørgsmål, navnlig bæredygtig skovforvaltning, 
koordinerer Kommissionen endvidere med ministerkonference om beskyttelse af skovene i 
Europa (Forest Europe)1. 

- Internationale skovbrugsrelaterede spørgsmål, som f.eks. UNFF2, behandles af en separat 
koordinationsgruppe, der består af et mindre antal af Kommissionens relevante tjenestegrene, 
mens EU's handlingsplan FLEGT3 deles af to tjenestegrene. Hvad angår træ- og 
papirindustrien på europæisk og internationalt plan, henhører ansvaret under et konkret 
generaldirektorat.

- Koordineringen på EU-plan mellem Kommissionen og medlemsstaterne behandles af Den 
Stående Skovbrugskomité, der blev oprettet i henhold til Rådets afgørelse 89/367/EØF. 
Udvalget har 27 medlemmer, der repræsenterer medlemsstaterne, og udvalget ledes af 
Kommissionen. Dette udvalg fungerer som et rådgivende og forvaltningsudvalg for specifikke 
skovbrugsforanstaltninger, tilvejebringer ekspertise i forbindelse med udviklingen af 
skovbrugsrelaterede foranstaltninger på europæisk plan inden for rammerne af forskellige 
fællesskabspolitikker og udgør et arbejdssted for udveksling af oplysninger medlemsstaterne 
imellem og mellem medlemsstaterne og Kommissionen.

- FLEGT-udvalget koordinerer formelt aktiviteter inden for EU's FLEGT-handlingsplan, og 
udvalgets ad hoc-gruppe gør dette uformelt og udgør samtidig et forum for udveksling af 
oplysninger.

- Nogle af de emner, der drøftes i disse to udvalg, drøftes endvidere på møderne for Rådets 
arbejdsgruppe om skove, som Kommissionens relevante tjenestegrene inviteres til i fornødent 
omfang.

Politik:
- EU-handlingsplanen for skovbrug (KOM(2006)0302) indeholder specifikke 
foranstaltninger, der skal fremme samordning og kommunikation (nøgleforanstaltning 13-18). 
Navnlig anføres det i nøgleforanstaltning 14, at hvert relevant generaldirektorat udpeger en 
koordinator for skovbrugsrelaterede politikker, og at den fælles arbejdsgruppe om skovbrug 
vil blive styrket, samtidig med at Kommissionens administrative strukturer og de enkelte 
tjenestegrenes ansvarsområder respekteres.

- Kommissionen arbejder i øjeblikket på en ny EU-skovbrugsstrategi, som skal fastsætte et 
fælles initiativ til behandling af prioriterede EU-skovbrugsforhold under hensynstagen til den 
nuværende udvikling i EU-politikken. Der er oprettet en arbejdsgruppe, der omfatter 
repræsentanter for medlemsstaterne, interessegrupper og Kommissionens relevante 

                                               
1 http://ec.europa.eu/agriculture/fore/various/international_en.htm.
2 De Forenede Nationers Skovforum, http://www.un.org/esa/forests/.
3 FLEGT = handlingsplan om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet, 
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm.
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tjenestegrene, og denne vil bidrage til processen1.
Konklusion

Ovenstående oplysninger forklarer, hvordan situationen ser ud lige nu, og hvad 
Kommissionen gør for at forbedre samordningen af skovrelaterede emner."

                                               
1 http://ec.europa.eu/agriculture/fore/events/15-04-2011/index_en.htm.


