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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1616/2010, του Gerhard Wlodowski, αυστριακής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Landwirtschaftskammer Österreich», η οποία συνοδεύεται 
από 2 υπογραφές, σχετικά με τη δημιουργία ενός θεσμικού συντονιστικού 
κέντρου για θέματα δασοκομίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες ζητούν τη δημιουργία ενός συντονιστικού κέντρου στις υπηρεσίες της 
Επιτροπής για να αντιμετωπίζονται με συνεκτικό τρόπο τα εγκάρσια ζητήματα δασοκομίας 
δίνοντας έτσι στον τομέα αυτόν τη θέση που του αξίζει στην πολιτική της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 4 Απριλίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Σεπτεμβρίου 2011.

Η Επιτροπή γνωρίζει πόσο σημαντικά είναι τα δάση σε πολλές πολιτικές και, για τον λόγο 
αυτόν, έχει δώσει ιδιαίτερη προσοχή στον συντονισμό των θεμάτων που συνδέονται με τη 
δασοκομία, από πλευράς τόσο οργάνωσης όσο και πολιτικής:

Οργάνωση:

- Παρά την απουσία πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της δασοκομίας, διάφορες υπηρεσίες της 
Επιτροπής επιλαμβάνονται πολλών θεμάτων που συνδέονται με τη δασοκομία. Σε αυτό το 
πλαίσιο, το 2001 συγκροτήθηκε διυπηρεσιακή ομάδα για τη δασοκομία, με σκοπό την 
ενίσχυση του συντονισμού των ζητημάτων που άπτονται της δασοκομίας σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για συναφείς κοινοτικές 



PE473.747v01-00 2/3 CM\879022EL.doc

EL

πολιτικές. Ο βασικός στόχος της ομάδας συνίσταται στη βελτίωση της εσωτερικής συνοχής 
και, κατ’ επέκταση, στην καλύτερη αξιοποίηση των δυνητικών συνεργειών μεταξύ των 
τομέων πολιτικής, μέσω της διαχείρισης της ροής πληροφοριών μεταξύ των σχετικών τομέων 
και της διευκόλυνσης των προσπαθειών συνεργασίας. Στην ομάδα υπάγονται συνολικά 
20 Γενικές Διευθύνσεις. Όσον αφορά τα πανευρωπαϊκά θέματα που συνδέονται με τη 
δασοκομία, ιδιαίτερα σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των δασών, η Επιτροπή συντονίζει 
εξίσου τις δράσεις της με τη διάσκεψη Forest Europe («Ευρώπη των δασών»)1. 

- Διεθνή θέματα που συνδέονται με τη δασοκομία, όπως το UNFF2, εξετάζονται από 
ξεχωριστή ομάδα συντονισμού, η οποία απαρτίζεται από μικρότερο αριθμό συναφών 
υπηρεσιών της Επιτροπής, ενώ την ευθύνη του σχεδίου δράσης FLEGT της ΕΕ3 έχουν 
αναλάβει από κοινού δύο υπηρεσίες. Όσον αφορά τους βιομηχανικούς κλάδους που 
βασίζονται στα δάση, σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο, η εν λόγω αρμοδιότητα εμπίπτει 
σε μία μόνο Γενική Διεύθυνση.

- Σχετικά με τον συντονισμό σε επίπεδο ΕΕ μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, ο 
συντονισμός αυτός εναπόκειται στη μόνιμη δασική επιτροπή (ΜΔΕ), η οποία συστάθηκε με 
την απόφαση 89/367/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Η εν λόγω επιτροπή αποτελείται από 27 μέλη, τα 
οποία εκπροσωπούν τα κράτη μέλη, και τελεί υπό την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Η συγκεκριμένη επιτροπή ενεργεί ταυτόχρονα ως συμβουλευτική επιτροπή και επιτροπή 
διαχείρισης για ειδικά δασικά μέτρα, προσφέρει εμπειρογνωμοσύνη σε σχέση με την 
ανάπτυξη μέτρων που συνδέονται με τη δασοκομία σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο πλαίσιο 
διαφόρων κοινοτικών πολιτικών και παρέχει επίσης ένα βήμα για την ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και μεταξύ των κρατών μελών και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

- Η επιτροπή FLEGT συντονίζει τις επίσημες δραστηριότητες στο πλαίσιο του σχεδίου 
δράσης FLEGT της ΕΕ, ενώ η «ειδική ομάδα» της επιτελεί το ίδιο έργο σε άτυπο επίπεδο, 
παρέχοντας, παράλληλα, ένα φόρουμ για την ανταλλαγή πληροφοριών.

- Ορισμένα από τα θέματα που συζητούνται στις ανωτέρω δύο επιτροπές υποβάλλονται προς 
συζήτηση και στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου για τα δάση, στο οποίο καλούνται, 
εφόσον ενδείκνυται, και οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πολιτική:
- Το κοινοτικό σχέδιο δράσης για τα δάση (COM (2006) 302) περιλαμβάνει ειδικές ενέργειες 
για την προώθηση του συντονισμού και της επικοινωνίας (βασικές ενέργειες αριθ. 13 έως 
18). Συγκεκριμένα, η βασική ενέργεια αριθ. 14 ορίζει ότι κάθε αρμόδια Γενική Διεύθυνση θα 
διορίσει έναν συντονιστή για τις πολιτικές που σχετίζονται με τα δάση και η Επιτροπή θα 
ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο της διυπηρεσιακής ομάδας δασοκομίας, σεβόμενη πάντως τις 
διοικητικές δομές της Επιτροπής και τις ειδικές αρμοδιότητες των μεμονωμένων υπηρεσιών.
- Επί του παρόντος, η Επιτροπή εργάζεται επί μιας νέας στρατηγικής της ΕΕ για τη 

                                               
1 ://ec.europa.eu/agriculture/fore/various/international_en.htm
2 Φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών για τα δάση, http://www.un.org/esa/forests/.
3 FLEGT: (Forest Law Enforcement, Governance & Trade) επιβολή της δασικής νομοθεσίας, διακυβέρνηση και 
εμπόριο, http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm.
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δασοκομία η οποία θα αναπτύξει μια κοινή πρωτοβουλία ώστε να δοθεί περαιτέρω συνέχεια 
σε δασικά ζητήματα της ΕΕ με προτεραιότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις
στον τομέα πολιτικής της ΕΕ. Έχει συγκροτηθεί ομάδα εργασίας, η οποία περιλαμβάνει 
εκπροσώπους από όλα τα κράτη μέλη, ενδιαφερόμενους φορείς και αρμόδιες υπηρεσίες της 
Επιτροπής, και θα συμβάλει στην εν λόγω διαδικασία1.
Συμπέρασμα

Οι ανωτέρω πληροφορίες εξηγούν την υφιστάμενη κατάσταση και τις προσπάθειες που 
καταβάλλονται από την Επιτροπή για τη βελτίωση του συντονισμού επί θεμάτων τα οποία 
συνδέονται με τη δασοκομία.

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


