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PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

30.9.2011

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1616/2010, którą złożył Gerhard Wlodowski (Austria) w imieniu 
„Landwirtschaftskammer Österreich”, z dwoma podpisami, w sprawie 
ustanowienia punktu koordynacji instytucjonalnej ds. leśnictwa

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zwracają się o ustanowienie w ramach służb Komisji punktu koordynacji, 
który w sposób spójny zajmowałby się zagadnieniami przekrojowymi w zakresie leśnictwa, 
tak aby sektor ten został należycie uwzględniony w polityce UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 4 kwietnia 2011 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 września 2011 r.

Komisja ma świadomość znaczenia lasów dla wielu polityk i z tego powodu zwraca 
szczególną uwagę na koordynację kwestii związanych z leśnictwem zarówno z punktu 
widzenia organizacji, jak i polityki:

Organizacja:

– Pomimo braku unijnej polityki w dziedzinie leśnictwa wieloma kwestiami związanymi z 
leśnictwem zajmują się różne służby Komisji. W tym kontekście utworzono w 2001 r. zespół 
do spraw leśnictwa złożony z przedstawicieli różnych służb Komisji, aby wzmocnić 
koordynację działań dotyczących leśnictwa na szczeblu europejskim pomiędzy różnymi 
służbami odpowiedzialnymi za odnośne polityki wspólnotowe. Głównym celem zespołu jest 
poprawa wewnętrznej spójności, a tym samym lepsze wykorzystanie potencjalnych synergii 
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pomiędzy obszarami polityki poprzez zarządzanie obiegiem informacji pomiędzy odnośnymi 
obszarami i ułatwianie współpracy. Do grupy należy łącznie 20 dyrekcji generalnych. W 
odniesieniu do ogólnoeuropejskich kwestii w dziedzinie leśnictwa, a zwłaszcza 
zrównoważonej gospodarki leśnej, Komisja podejmuje także działania koordynacyjne za 
sprawą Forest Europe1. 

– Zagadnieniami dotyczącymi leśnictwa na szczeblu międzynarodowym, np. Forum Narodów 
Zjednoczonych ds. Lasów2, zajmuje się osobna grupa koordynacyjna składająca się z 
mniejszej liczby odnośnych służb Komisji, a planem działań UE na rzecz egzekwowania 
prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa (FLEGT)3zajmują się równolegle dwie 
służby. Za zagadnienia związane z przemysłem leśnym na szczeblu europejskim i 
międzynarodowym odpowiedzialna jest jedna dyrekcja generalna.

– Koordynacją na szczeblu UE pomiędzy Komisją i państwami członkowskimi zajmuje się 
Stały Komitet ds. Leśnictwa (SFC) utworzony na mocy decyzji Rady 89/367/EWG. Komitet 
liczy 27 członków reprezentujących państwa członkowskie, a przewodnictwo sprawuje w nim 
Komisja Europejska. Komitet ten działa jako komitet doradczo-zarządzający w zakresie 
szczególnych środków w dziedzinie leśnictwa, służy wiedzą ekspercką z zakresu rozwoju 
działań związanych z leśnictwem na szczeblu europejskim w ramach różnych polityk 
wspólnotowych, a także jest miejscem spotkań poświęconych wymianie informacji pomiędzy 
państwami członkowskimi oraz między państwami członkowskimi a Komisją.

– Komitet FLEGT koordynuje formalne działania w ramach planu działań UE na rzecz 
egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa, a działająca w jego 
ramach grupa ad hoc prowadzi koordynację nieformalną, a także stanowi forum wymiany 
informacji.

– Niektóre z zagadnień będących przedmiotem dyskusji we wspomnianych dwóch komitetach 
omawiane są także na posiedzeniach powołanej przez Radę Grupy Roboczej ds. Lasów, na 
które zapraszane są w zależności od tematyki spotkania odpowiednie służby Komisji.

Polityka:
– Plan działań dotyczący gospodarki leśnej (COM(2006) 302) zawiera specjalne działania 
mające na celu poprawę koordynacji i komunikacji (działania podstawowe 13–18). Zwłaszcza 
w ramach czternastego działania podstawowego stwierdza się, że w każdej Dyrekcji 
Generalnej zostanie wyznaczona osoba koordynująca odpowiedzialna za kwestie polityczne 
związane z leśnictwem oraz że Komisja w dalszym ciągu będzie wzmacniać pozycję zespołu 
do spraw leśnictwa złożonego z przedstawicieli różnych służb Komisji, z jednoczesnym 
zachowaniu swoich struktur administracyjnych i zakresu kompetencji poszczególnych służb.
– Obecnie Komisja pracuje nad nową unijną strategią leśną, w ramach której podjęta zostanie 
wspólna inicjatywa mająca na celu działanie w dziedzinie priorytetowych kwestii związanych 
z gospodarką leśną UE z uwzględnieniem obecnych zmian polityki UE. Powołana została 
grupa robocza, w której skład wchodzą przedstawiciele państw członkowskich, 
                                               
1http://ec.europa.eu/agriculture/fore/various/international_en.htm
2Forum NZ ds. Lasów, http://www.un.org/esa/forests/.
3FLEGT – plan działań UE na rzecz egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa, 
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm.
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zainteresowane podmioty i odnośne służby Komisji i której prace wspomogą ten proces1.

Wniosek

Powyższe informacje wyjaśniają obecną sytuację oraz wysiłki podejmowane przez Komisję 
na rzecz poprawy koordynacji działań w kwestiach związanych z leśnictwem.

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


