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Θέμα: Αναφορά 1294/2012 της Daniela Brescan (Γερμανίδας), σχετικά με τις 
χορηγούμενες επιδοτήσεις στον τομέα της δασοκομίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα, που είναι ιδιοκτήτρια μιας μικρής δασοκομικής επιχείρησης στη Ρουμανία η 
οποία παράγει καυσόξυλα για τον τοπικό πληθυσμό, υποδεικνύει ότι δυσκολεύεται να τα 
βγάλει πέρα οικονομικά λόγω του υψηλού κόστους των μηχανημάτων, πόσο μάλλον των 
μισθών και των φόρων. Επισημαίνει ότι τα καυσόξυλα είναι είδος πρώτης ανάγκης για το 
μαγείρεμα και τη θέρμανση των σπιτιών. Ταυτόχρονα, δεν είναι σε θέση να αυξήσει τις τιμές 
της διότι οι πελάτες της δεν είναι σε καμία περίπτωση εύποροι. Ισχυρίζεται ότι ο δασικός 
τομέας πρέπει να είναι επιλέξιμος για επιδοτήσεις όπως συμβαίνει με τον γεωργικό τομέα και 
ότι δεν παρέχεται ίση μεταχείριση όσον αφορά τους δύο τομείς. Θα ήθελε επίσης να 
προχωρήσει και στην παραγωγή βιομάζας και ανανεώσιμης ενέργειας. Αντ’ αυτού, όμως, 
αντιμετωπίζει καθημερινά έναν Γολγοθά για τη διατήρηση της λειτουργίας της δασικής της 
επιχείρησης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Φεβρουαρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Απριλίου 2013

Καθώς δεν υπάρχει διάταξη για την κοινή δασική πολιτική της ΕΕ στη Συνθήκη, τα δάση 
είναι σημαντικά και αποτελούν ένα καθοριστικής σημασίας στοιχείο για τις διάφορες 
υφιστάμενες και υπό διαμόρφωση πολιτικές της ΕΕ.  Υπάρχει μακρά ιστορία της συμβολής 
της ΕΕ για την εφαρμογή βιώσιμης διαχείρισης των δασών μέσω άλλων τομέων πολιτικής. 
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Επιπλέον, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας και την έννοια της κοινής ευθύνης, η 
Στρατηγική της ΕΕ του 1998 για τα δάση, θέσπισε ένα πλαίσιο για ενέργειες σχετικές με τα 
δάση σε υποστήριξη της αειφόρου διαχείρισής τους (SFM), που βασίζεται στο συντονισμό 
της δασικής πολιτικής των κρατών μελών και των κοινοτικών πολιτικών και σε πρωτοβουλίες 
αναφορικά με τα δάση. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ 1 τα κράτη μέλη 
μπορούν, με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ), να προβούν στη συγχρηματοδότηση ποικίλων μέτρων χρηματοδοτικής στήριξης 
για τον τομέα της δασοκομίας: πρώτη δάσωση, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης 
εγκατάστασης γεωργοδασοκομικών συστημάτων, πληρωμές για περιοχές Natura 2000, την 
πρόληψη και την αποκατάσταση και άλλα μέτρα που αφορούν τα δάση, καθώς και μεγάλες 
επενδύσεις στη διαχείριση των δασών και την επεξεργασία ξύλου. Στην περίπτωση στήριξης 
χορηγούμενης για επενδύσεις με σκοπό την αύξηση της αξίας δασοκομικών προϊόντων, οι 
επενδύσεις που σχετίζονται με τη χρήση ξυλείας ως πρώτης ύλης θα περιορίζονται σε όλες τις 
πράξεις κατεργασίας που προηγούνται της βιομηχανικής μεταποίησης και φτάνουν μέχρι την 
κλίμακα των μικροεπιχειρήσεων. Η πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης προσφέρει τη 
δυνατότητα στα κράτη μέλη να λάβουν συγχρηματοδότηση για μέτρα αυτού του είδους. 
Εναπόκειται στα κράτη μέλη να επιλέξουν και να συμπεριλάβουν καθένα από τα 
συγκεκριμένα μέτρα στα εθνικά ή περιφερειακά τους προγράμματα. 

Φέρεται εις γνώσιν της αναφέρουσας ότι, σε εθνικό επίπεδο, το Ρουμανικό Πρόγραμμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο 2008, 
συμπεριλαμβάνει διάφορα μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στον τομέα της 
δασοκομίας.  
Μεταξύ αυτών και το μέτρο που αποσκοπεί στην προώθηση της προστιθέμενης αξίας των 
γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων.  Η χρηματοδοτική ενίσχυση του μέτρου αυτού 
υπολογίζεται σε 957 εκατ. EUR (συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ) και στοχεύει στην αντιμετώπιση 
των προκλήσεων του δασικού τομέα στη Ρουμανία που χαρακτηρίζεται από σημαντικό 
αριθμό ανεπαρκώς εξοπλισμένων επιχειρήσεων. 

Το μέτρο αυτό ενθαρρύνει τις επενδύσεις στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών και 
δασικών προϊόντων (ξυλείας και των λοιπών προϊόντων), με σκοπό την αύξηση της αξίας των 
προϊόντων μέσω της συμμόρφωσης προς τις προϋποθέσεις της ποιότητας και των συνθηκών 
ασφάλειας των τροφίμων, καθώς και της προσαρμογής στις απαιτήσεις της αγοράς.  

Παρέχεται στήριξη για: 
 νέα κατασκευαστικά έργα και εκσυγχρονισμό όλων των ειδών εγκαταστάσεων 

στις επιχειρήσεις μεταποίησης και συντήρησης δασικών προϊόντων, που 
απαιτούνται για το έργο. 

 αγορά ή αγορά με χρηματοδοτική μίσθωση, νέων εγκαταστάσεων, μηχανημάτων 
και εξοπλισμού για τη συγκομιδή, μεταφορά δασικών προϊόντων πρωτογενούς 
κατεργασίας (ξυλείας και των λοιπών προϊόντων).  

Το μέτρο μπορεί να συμβάλλει επίσης στην ενίσχυση της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας 
από δασική βιομάζα. 

                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου
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Επιπλέον, το ρουμανικό ΠΑΑ περιλαμβάνει την παροχή στήριξης για τη βελτίωση της 
οικονομικής αξίας των δασών, σύμφωνα με τις αρχές της πολυλειτουργικής χρήσης και της 
βιώσιμης διαχείρισης.  Στο πλαίσιο του μέτρου αυτού παρέχεται στήριξη για επενδύσεις, στα 
δάση που πληρούν τις προϋποθέσεις του καθεστώτος δασοκομίας και για τα οποία 
εκπονήθηκαν υποχρεωτικά σχέδια διαχείρισης σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.  Η 
χρηματοοικονομική ενίσχυση του μέτρου υπολογίζεται σε 91 εκατ. EUR και θα δοθεί 
στήριξη για επενδύσεις σε επίπεδο δασοκομικών εκμεταλλεύσεων για την ανάληψη 
συγκεκριμένης δράσης και μέτρων που απαιτούνται από τα σχέδια διαχείρισης, ή σχετίζονται 
με άμεσο τρόπο με αυτά και έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της οικονομικής αξίας των 
δασών και τις επενδύσεις για εξοπλισμό συγκομιδής.  

Επίσης, το ρουμανικό ΠΑΑ συμπεριλαμβάνει ένα μέτρο για την αντιμετώπιση της πρώτης 
δάσωσης γεωργικών εκτάσεων. Η χρηματοοικονομική ενίσχυση του μέτρου υπολογίζεται σε 
188 εκατ. EUR και έχει ως στόχο τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών στις 
αγροτικές περιοχές, μέσω της βιώσιμη χρήσης και διαχείρισης της γης με τη βοήθεια της 
δάσωσης. 

Όσο για το εγγύς μέλλον, η πρόταση της Επιτροπής για τον Κανονισμό για την Αγροτική 
Ανάπτυξη μετά το 2013 1 κάνει εκτενή αναφορά στον τομέα της δασοκομίας σχετικά με τις 
προτεραιότητες της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη, που αναλύονται διεξοδικά.  Αυτό 
συμβαίνει, για παράδειγμα, στην προτεραιότητα 1 (μεταφορά γνώσεων και καινοτομία) και 
την προτεραιότητα 5 (αποδοτική αξιοποίηση των πόρων και χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα και ανθεκτική στην αλλαγή του κλίματος οικονομία) – οι οποίες συνδέονται στενά 
με την ανταγωνιστικότητα. 

Επιπρόσθετα, το προτεινόμενο μέτρο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη 
βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών» στοχεύει αποκλειστικά στην ανταγωνιστικότητα του 
τομέα της δασοκομίας. Η στήριξη στο πλαίσιο του τελικού άρθρου του μέτρου αυτού (που 
έχει σχέση με τις «επενδύσεις σε νέες δασοκομικές τεχνολογίες και στη μεταποίηση και 
εμπορία δασικών προϊόντων») παρέχεται ρητώς, όχι μόνο σε ιδιώτες ιδιοκτήτες δασικών 
εκτάσεων, σε δήμους και σε ενώσεις τους αλλά και στις πολύ μικρές, στις μικρές και στις 
μεσαίες επιχειρήσεις. 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι προτάσεις της για το 2014-2020 παρέχουν σωρεία διατάξεων στον 
τομέα της δασοκομίας και σχετικά με τον τομέα αυτό, συνάδουν σταθερά με τις απαιτήσεις 
της στρατηγικής Ευρώπη 2020. 

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή διαβεβαιώνει ότι η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ προσφέρει πολλές 
δυνατότητες στήριξης στον τομέα της δασοκομίας. Μεταξύ άλλων, το μέτρο για την 
αντιμετώπιση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων, φαίνεται 
ενδεχομένως το πιο σημαντικό για το είδος της επένδυσης για το οποίο ενδιαφέρεται η 
αναφέρουσα, καθώς παρέχει τη δυνατότητα στήριξης σε μικρές επιχειρήσεις που 
ασχολούνται με την μεταποίηση προϊόντων δασοκομίας, συμπεριλαμβανομένων και αυτών 
                                               
1 http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_de.htm
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που παράγουν ανανεώσιμη ενέργεια από ξύλο από δασική βιομάζα. 

Η Επιτροπή δεν μπορεί να παράσχει στην αναφέρουσα τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε 
τέτοιου είδους οικονομική στήριξη, καθώς στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, η 
εφαρμογή των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης από τα κράτη μέλη, εναπόκειται στην 
ευθύνη των αρμόδιων κρατικών αρχών.  Για περισσότερες πληροφορίες, υποδεικνύεται στην 
αναφέρουσα να επικοινωνήσει με τη Διαχειριστική Αρχή του Ρουμανικού ΠΑΑ (Υπουργείο 
Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης), η οποία είναι υπεύθυνη για τη θέσπιση αναλυτικών 
όρων στήριξης (π.χ. κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής), την προκήρυξη προσκλήσεων 
υποβολής προτάσεων και επιλογής επιμέρους έργων προς στήριξη, στο πλαίσιο του 
Ρουμανικού ΠΑΑ. 


