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Peticijų komitetas

30.9.2011

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1616/2010 dėl institucijų veiklos miškininkystės klausimais 
koordinavimo centro įsteigimo, kurią pateikė Austrijos pilietis Gerhard 
Wlodowski organizacijos „Landwirtschaftskammer Österreich“ vardu, su 
2 parašais

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas ragina, kaip Komisijos tarnybų padalinį, įsteigti institucijų veiklos 
koordinavimo centrą, kuris nuosekliai spręstų kompleksinius miškininkystės klausimus, ir taip 
užtikrinti šiam sektoriui tinkamą vietą ES politikoje.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. balandžio 4 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. rugsėjo 30 d.

„Komisija žino apie miškų svarbą daugumai politikos krypčių, todėl ir organizavimo, ir 
politikos požiūriu itin daug dėmesio skyrė su miškininkyste susijusiems klausimams 
koordinuoti:

Organizavimas

– Nors ES miškininkystės politika nepatvirtinta, įvairios Komisijos tarnybos nagrinėja 
nemažai su miškininkyste susijusių klausimų. Todėl, siekiant sustiprinti su miškininkyste 
susijusių klausimų, kuriuos nagrinėja įvairios už konkrečias Bendrijos politikos kryptis 
atsakingos tarnybos, koordinavimą ES lygmeniu, 2001 m. įsteigta Tarpžinybinė grupė miškų 
ūkio klausimais. Pagrindinis šios grupės tikslas – didinti vidinį nuoseklumą, taigi kartu geriau 
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išnaudoti galimą politikos sričių sąveiką: valdyti iš atitinkamų sričių gaunamos informacijos 
srautus ir sudaryti palankesnes sąlygas bendradarbiauti. Iš viso šiai grupei priklauso 
20 generalinių direktoratų. Komisija, įgyvendindama procesą „Forest Europe“, taip pat 
koordinuoja visos Europos su miškininkyste susijusius klausimus, visų pirma tvarios 
miškotvarkos srityje1.

– Tarptautinius su miškininkyste susijusius klausimus, pvz., JTMF2, nagrinėja atskira 
koordinavimo grupė, kurią sudaro mažiau atitinkamų Komisijos tarnybų, o ES FLEGT 
veiksmų planą3 įgyvendina dvi tarnybos. Už su miškininkyste susijusias pramonės šakas 
Europos ir tarptautiniu lygmenimis atsakingas vienas generalinis direktoratas.

– Dėl Komisijos ir valstybių narių koordinavimo ES lygmeniu, šios srities klausimai 
nagrinėjami Tarybos sprendimu 89/367/EEB įsteigtame Miškų nuolatiniame komitete. Šį 
komitetą sudaro 27 valstybėms narėms atstovaujantys nariai, o Europos Komisija jam 
pirmininkauja. Šis komitetas veikia kaip konsultavimo apie konkrečias miškininkystės 
priemones ir jų valdymo komitetas, be to, teikia patarimus dėl pagal įvairias Bendrijos 
politikos kryptis Europos lygmeniu įgyvendinamų su miškininkyste susijusių priemonių 
tobulinimo ir rengia susitikimus, kuriuose valstybės narės tarpusavyje ir su Komisija keičiasi 
informacija.

– Oficialią veiklą, vykdomą pagal ES FLEGT veiksmų planą, koordinuoja FLEGT komitetas, 
o jo ad hoc darbo grupė šią veiklą koordinuoja neoficialiai, be to, pastaroji taip pat veikia kaip 
informacijos mainų forumas.

– Kai kurie šiuose dviejuose komitetuose nagrinėjami klausimai taip pat aptariami Tarybos 
darbo grupės miškininkystės klausimais susitikimuose, į kuriuos prireikus kviečiamos 
atitinkamos Komisijos tarnybos.

Politika
– Į miškams skirtą ES veiksmų planą (COM(2006) 302) įtraukti konkretūs veiksmai, kuriais 
siekiama skatinti koordinavimą ir bendravimą (13–18 pagrindiniai veiksmai). Visų pirma 
14 pagrindiniame veiksme teigiama, kad kiekvienas atitinkamas generalinis direktoratas 
paskiria su miškininkyste susijusios politikos koordinatorių, be to, kartu atsižvelgiant į 
Komisijos administracijos struktūrą ir atskirų tarnybų pareigas, stengiamasi didinti 
Tarpžinybinės grupės miškų ūkio klausimais svarbą.
– Šiuo metu Komisija rengia naują ES miškininkystės strategiją, kurioje bus nustatyta bendra 
iniciatyva imtis veiksmų prioritetiniais ES miškininkystės klausimais atsižvelgiant į 
dabartinius ES politikos pokyčius. Buvo įsteigta iš valstybių narių, suinteresuotųjų subjektų ir 
atitinkamų Komisijos tarnybų atstovų sudaryta darbo grupė, kuri padės plėtoti šį procesą4.
Išvada

                                               
1 http://ec.europa.eu/agriculture/fore/various/international_en.htm.
2 Jungtinių Tautų miškų forumas, http://www.un.org/esa/forests/.
3 Miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena veiksmų planas, 
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm.
4 http://ec.europa.eu/agriculture/fore/events/15-04-2011/index_en.htm.
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Ankstesnėmis pastabomis išaiškinama dabartinė padėtis ir pastangos, kurių imasi Komisija, 
siekdama pagerinti su miškininkyste susijusių klausimų koordinavimą.“


