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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1616/2010, ingediend door Gerhard Wlodowski (Oostenrijkse 
nationaliteit), namens de Landwirtschaftskammer Österreich, ondertekend door twee 
medeondertekenaars, over de oprichting van een institutioneel coördinatiepunt voor 
bosbouwvraagstukken

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners verzoeken om de oprichting van een steunpunt bij de diensten van de Commissie, 
teneinde grensoverschrijdende bosbouwvraagstukken op een coherente wijze aan te pakken. 
Hierdoor krijgt deze sector de plaats die haar toekomt binnen het EU-beleid.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 4 april 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 september 2011

De Commissie is zich bewust van het belang van bossen voor vele beleidsterreinen en heeft 
daarom speciale aandacht besteed aan de coördinatie van bosbouwvraagstukken, zowel vanuit 
een organisatorisch als vanuit een beleidsstandpunt: 

Organisatie:

- Hoewel er in de EU geen speciaal bosbouwbeleid is, worden door verschillende diensten van 
de Commissie veel vraagstukken behandeld die verband houden met de bosbouw. In deze 
context is in 2001, bij de verschillende diensten die verantwoordelijk zijn voor relevant EU-
beleid, een interne coördinatiegroep Bosbouw (Interservice Group on Forestry) ingesteld ter 
verbetering van de coördinatie van bosbouwvraagstukken op Europees niveau. Het belangrijkste 
doel van de groep is de verbetering van de interne coherentie om beter gebruik te maken van de 
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mogelijke synergie tussen beleidsterreinen, door informatiestromen tussen de desbetreffende 
beleidsterreinen te coördineren en gezamenlijke inspanningen te vergemakkelijken. In totaal 
maken twintig directoraten-generaal deel uit van de groep. De Commissie coördineert 
bosbouwvraagstukken voor heel Europa, in het bijzonder duurzaam bosbeheer, ook in 
samenwerking met Forest Europe1. 

- Internationale bosbouwvraagstukken, zoals UNFF2, worden behandeld door een afzonderlijke 
coördinatiegroep die uit een kleiner deel van de relevante diensten van de Commissie bestaat, 
terwijl het FLEGT-actieplan van de EU3 door twee diensten wordt gedeeld. Wat de 
bosbouwindustrie betreft, ligt de verantwoordelijkheid op Europees en internationaal niveau bij 
één DG.

- De coördinatie op EU-niveau tussen de Commissie en de lidstaten is een zaak voor het 
Permanent Comité voor de bosbouw (SFC) dat is ingesteld bij Beschikking 89/367/EEG van de 
Raad. Het Comité bestaat uit 27 leden die de lidstaten vertegenwoordigen, en de Europese 
Commissie is voorzitter van het Comité. Dit Comité treedt op als een adviesverlenend en 
beheerscomité voor specifieke bosbouwmaatregelen, biedt expertise in verband met de 
ontwikkeling van bosbouwmaatregelen op Europees niveau in het kader van verschillende 
soorten communautair beleid en biedt ook een platform voor informatie-uitwisseling tussen 
lidstaten en tussen lidstaten en de Commissie.

- Het FLEGT-comité coördineert formele activiteiten krachtens het FLEGT-actieplan van de EU 
en de "ad hoc-groep" hiervan doet dit op een informele manier en biedt ook een forum voor 
informatie-uitwisseling.

- Sommige van de vraagstukken die in deze twee comités worden besproken, worden ook 
besproken in de vergaderingen van de Werkgroep bossen van de Raad, waarvoor relevante 
diensten van de Commissie in voorkomende gevallen worden uitgenodigd.

Beleid:

- Het EU-actieplan voor de bossen (COM(2006)0302) bevat specifieke acties ter bevordering 
van coördinatie en communicatie (kernacties 13-18). In het bijzonder wordt in kernactie 14 
gesteld dat ieder relevant directoraat-generaal een coördinator voor bosgerelateerd beleid moet 
aanwijzen en dat de rol van de interne coördinatiegroep Bosbouw, met inachtneming van de 
administratieve structuren van de Commissie en de specifieke bevoegdheden van de 
afzonderlijke diensten, zal worden versterkt.

- Momenteel werkt de Commissie aan een nieuwe EU-bosbouwstrategie waarmee een 
gemeenschappelijk initiatief wordt vormgegeven om, rekeninghoudend met de huidige 
beleidsontwikkelingen in de EU, prioritaire EU-bosbouwvraagstukken aan te pakken. Er is een 
werkgroep ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten, belanghebbenden en 
relevante Commissiediensten, die een bijdrage zal leveren aan dit proces4.

Conclusie

                                               
1 http://ec.europa.eu/agriculture/fore/various/international_en.htm.
2 UNFF = Bossenforum van de Verenigde Naties, http://www.un.org/esa/forests/.
3 FLEGT = wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw ( Forest Law Enforcement, Governance & Trade) 
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm.
4 http://ec.europa.eu/agriculture/fore/events/15-04-2011/index_en.htm.



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

NL

Bovenstaande informatie biedt een overzicht van de huidige situatie en de inspanningen van de 
Commissie ter verbetering van de coördinatie op het gebied van bosbouwvraagstukken.


