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Comisia pentru petiții

30.9.2011

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1616/2010, adresată de Gerhard Wlodowski, de cetățenie 
austriacă, în numele „Landwirtschaftskammer Österreich”, însoțită de 2 
semnături, privind instituirea unui punct instituțional de coordonare pentru 
chestiuni forestiere

1. Rezumatul petiției

Petiționarii solicită crearea unui punct de contact în cadrul serviciilor Comisiei, care să 
abordeze chestiunile forestiere transversale într-o manieră coerentă, acordând astfel sectorului 
locul cuvenit în politica UE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 4 aprilie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 septembrie 2011

Comisia este conștientă de importanța pădurilor pentru numeroase politici și, din acest motiv, 
a acordat o atenție deosebită coordonării privind aspectele legate de silvicultură atât din punct 
de vedere al organizării, cât și din punct de vedere al politicii:

Organizarea:

- În pofida absenței unei politici UE în domeniul forestier, numeroase aspecte legate de 
silvicultură sunt abordate de diverse servicii ale Comisiei. În acest context, în anul 2001 a fost 
creat un grup interservicii privind silvicultura pentru a consolida coordonarea aspectelor 
legate de silvicultură la nivel european, între diferitele servicii responsabile de politicile 
comunitare relevante. Obiectivul principal al grupului este îmbunătățirea coerenței interne și, 
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prin urmare, o mai bună exploatare a potențialului sinergiilor dintre domeniile de politică, prin 
gestionarea fluxurilor de informații dintre domeniile respective și prin facilitarea eforturilor de 
colaborare. În total, 20 de direcții generale aparțin acestui grup. În ceea ce privește aspectele 
paneuropene legate de silvicultură, în special gestionarea durabilă a pădurilor, Comisia 
coordonează, de asemenea, Pădurea Europa (Forest Europe)1. 

- Chestiunile internaționale legate de silvicultură, cum ar fi Forumul ONU pentru păduri 
(UNFF)2 sunt abordate de către un alt grup de coordonare, compus dintr-un număr mai redus 
de servicii competente ale Comisiei, în timp ce Planul de acțiune al UE privind FLEGT3 este 
împărțit între două servicii. În ceea ce privește industriile forestiere – la nivel european și 
internațional, această responsabilitate este deținută de o singură direcție generală.

- Referitor la coordonarea la nivel european dintre Comisie și statele membre, aceasta este 
abordată de către Comitetul permanent forestier (SFC), care a fost înființat prin 
Decizia 89/367/CEE a Consiliului. Comitetul are 27 de membri care reprezintă statele 
membre, iar Comisia Europeană prezidează comitetul. Acest comitet acționează ca un comitet 
de consiliere și gestionare pentru măsurile forestiere specifice, asigură expertiză privind 
elaborarea măsurilor legate de silvicultură la nivel european în cadrul diverselor politici 
comunitare și, de asemenea, oferă un loc de întâlnire pentru schimbul de informații între 
statele membre, precum și între statele membre și Comisie.

- Comitetul FLEGT coordonează activitățile oficiale în conformitate cu Planul de acțiune al 
UE privind FLEGT, iar „Grupul ad-hoc” al acestuia îndeplinește acest rol la nivel informal și 
reprezintă un forum pentru schimburile de informații.

- Unele dintre chestiunile discutate în cadrul acestor două comitete sunt, de asemenea, 
discutate în cadrul reuniunilor Grupului de lucru al Consiliului privind pădurile, la care 
serviciile competente ale Comisiei sunt invitate să participe, după caz.

Politică:
- Planul de acțiune al UE pentru silvicultură [COM (2006) 302] cuprinde acțiuni specifice 
pentru promovarea coordonării și comunicării (acțiunile-cheie 13-18). În special, acțiunea-
cheie 14 prevede că fiecare direcție generală competentă va desemna un coordonator pentru 
politicile legate de silvicultură și că, respectând, în același timp, structurile administrative ale 
Comisiei și responsabilitățile specifice ale fiecărui serviciu, rolul Grupului interservicii 
privind silvicultura va fi consolidat.

- În prezent, Comisia lucrează la o nouă strategie forestieră europeană care va stabili o 
inițiativă comună de acțiune privind prioritatea chestiunilor forestiere ale UE, luând în 
considerare evoluțiile legate de politicile actuale ale UE. Un grup de lucru format din 
reprezentanți ai statelor membre, părțile interesate și serviciile competente ale Comisiei a fost 
înființat și va contribui la acest proces4.

                                               
1 http://ec.europa.eu/agriculture/fore/various/international_en.htm
2 Forumul Organizației Națiunilor Unite pentru păduri, http://www.un.org/esa/forests/
3 FLEGT = aplicarea reglementărilor forestiere, guvernare și schimburi comerciale în domeniul forestier, 
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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Concluzie

Informațiile susmenționate explică situația actuală și eforturile întreprinse de Comisie pentru a 
îmbunătăți coordonarea privind aspectele legate de silvicultură.


