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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Subject: Lūgumraksts Nr. 1616/2010, ko Landwirtschaftskammer Österreich vārdā 
iesniedza Austrijas valstspiederīgais Gerhard Wlodowski un kam pievienoti 2 
paraksti, par institucionāla koordinācijas punkta izveidi mežsaimniecības 
jautājumos

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz izveidot kontrolpunktu Komisijas dienestos, lai saskaņotā veidā 
risinātu transversālus mežsaimniecības jautājumus, tādējādi saskaņā ar nozares pienācīgo 
vietu ES politikā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 4. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 30. septembrī

Komisija apzinās mežu nozīmi attiecībā uz vairākām politikas jomām un tādēļ ir pievērsusi 
īpašu uzmanību ar mežsaimniecību saistīto jautājumu koordinācijai gan organizatoriskā, gan 
politikas ziņā.

Organizācija

– Neskatoties uz ES mežsaimniecības politikas neesamību, daudzus ar mežsaimniecību 
saistītus jautājumus risina dažādi Komisijas dienesti. Šajā saistībā 2001. gadā tika izveidota 
starpdienestu darba grupa mežsaimniecības jautājumos, lai stiprinātu ar mežsaimniecību 
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saistītu jautājumu koordināciju Eiropas līmenī starp dažādiem dienestiem, kas atbildīgi par 
attiecīgajām Kopienas politikas jomām. Darba grupas galvenais mērķis ir uzlabot iekšējo 
saskaņotību un tādējādi labāk izmantot iespējamās sinerģijas starp politikas jomām, pārraugot 
informācijas plūsmas starp attiecīgajām jomām un sekmējot sadarbības centienus. Šajā grupā 
kopumā ir iesaistīti 20 ģenerāldirektorāti. Attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar visas 
Eiropas mežsaimniecību, jo īpaši ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu, Komisija saskaņo rīcību 
arī ar ministru konferenci „Forest Europe”1.

– Jautājumus, kas saistīti ar mežsaimniecību starptautiskā mērogā, piemēram, UNFF,2 risina 
atsevišķa koordinācijas grupa, kuru veido mazāks skaits attiecīgo Komisijas dienestu, kamēr 
par ES Rīcības plānu meža tiesību aktu ieviešanai, pārvaldībai un tirdzniecībai (FLEGT)3 ir 
atbildīgi divi dienesti. Par koksnes apstrādes un pārstrādes rūpniecību gan Eiropas, gan 
starptautiskā mērogā ir atbildīgs viens ģenerāldirektorāts.

– Ar ES līmeņa koordināciju starp Komisiju un dalībvalstīm nodarbojas Mežsaimniecības 
pastāvīgā komiteja (MPK), kura tika izveidota ar Padomes Lēmumu 89/367/EEK. Komitejā ir 
27 dalībnieki, kas pārstāv dalībvalstis, un tās vadības funkcijas veic Eiropas Komisija.
Komiteja strādā kā konsultatīva un vadības komiteja attiecībā uz konkrētiem mežsaimniecības 
pasākumiem; tā sniedz ekspertu padomus saistībā ar Eiropas līmeņa mežsaimniecības 
pasākumu izstrādi atbilstoši dažādām Kopienas politikas jomām, kā arī darbojas kā 
informācijas apmaiņas punkts, pirmkārt, starp dalībvalstīm un, otrkārt, starp dalībvalstīm un 
Komisiju.

– FLEGT komiteja koordinē formālas darbības ES Rīcības plāna meža tiesību aktu ieviešanai, 
pārvaldībai un tirdzniecībai ietvaros, un tās „Ad hoc grupa” to dara neformāli, kā arī darbojas 
kā vieta informācijas apmaiņai.

– Daži no jautājumiem, kas tiek apspriesti šajās divās komitejās, tiek apspriesti arī Padomes 
Mežsaimniecības darba grupas sanāksmēs, kurās pēc nepieciešamības aicina piedalīties arī 
attiecīgos Komisijas dienestus.

Politika
– ES Meža rīcības plānā (COM (2006) 302) ir iekļauti konkrēti pasākumi, lai sekmētu 
koordināciju un komunikāciju (13.–18. pamatpasākums). Konkrētāk, 14. pamatpasākumā ir 
noteikts, ka katrs attiecīgais ģenerāldirektorāts ieceļ koordinatoru ar mežsaimniecību saistīto 
politikas jomu koordinācijai un, ņemot vērā Komisijas administratīvās struktūras un atsevišķu 
dienestu īpašo atbildību, tiek stiprināta starpdienestu darba grupas mežsaimniecības 
jautājumos nozīme.

– Šobrīd Komisija izstrādā jaunu ES mežsaimniecības stratēģiju, ar kuru tiks noteikta kopīga 
iniciatīva pievērsties prioritāriem ES mežsaimniecības jautājumiem, ņemot vērā pašreizējo ES 
politikas attīstību. Ir izveidota darba grupa, kurā piedalās pārstāvji no dalībvalstīm, 

                                               
1 http://ec.europa.eu/agriculture/fore/various/international_en.htm
2 Apvienoto Nāciju Organizācijas Meža forums, http://www.un.org/esa/forests/
3 FLEGT — meža tiesību aktu ieviešana, pārvaldība un tirdzniecība, 
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm
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ieinteresētās personas un attiecīgie Komisijas dienesti un kura piedalīsies stratēģijas izstrādē4.
Secinājums

Iepriekš minētā informācija sniedz pārskatu par pašreizējo situāciju un Komisijas centieniem 
uzlabot ar mežsaimniecību saistīto jautājumu koordināciju.

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


