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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, akinek Romániában van egy, a helyi lakosság tűzifáját biztosító kis 
erdészeti vállalkozása, rámutat arra, hogy súlyos pénzügyi nehézségekkel küzd a gépek és 
felszerelések magas költsége miatt, a béreket és adókat nem is említve. Hangsúlyozza, hogy a 
tűzifa alapvető fontosságú a lakosság számára, hiszen ennek segítségével főznek és fűtik 
lakásaikat. Ugyanakkor nem tudja emelni az árait, mivel ügyfelei szerény anyagi 
körülmények között élnek. Azzal érvel, hogy az erdészeti ágazatnak ugyanúgy jogosultnak 
kellene lennie a támogatásokra, mint a mezőgazdasági ágazatnak, és hogy e kettőt nem 
részesítik egyenlő bánásmódban. Szeretne ugyanakkor áttérni a biomassza és a megújuló 
energia termelésére, azonban ehelyett nap mint nap küzdenie kell erdészeti vállalkozása 
fenntartásáért.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. február 11. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. április 30.

A Szerződés ugyan nem tartalmaz a közös uniós erdészeti politikára vonatkozó 
rendelkezéseket, azonban az erdők fontosak, és számos hatályos uniós fejlesztési szakpolitika 
alapvetően fontos elemét képezik. Az Unió egyéb szakpolitikai területeken régóta hozzájárul 
a fenntartható erdőgazdálkodás végrehajtásához. 
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Az 1998-as uniós erdészeti stratégia a szubszidiaritás elve és a közös felelősségvállalás 
alapján a fenntartható erdőgazdálkodás támogatására létrehozta az erdőkkel kapcsolatos 
fellépések keretét a tagállamok és a Közösség erdészeti politikái és az erdőkre vonatkozó 
kezdeményezések összehangolásával.

Továbbá a tagállamoknak az uniós vidékfejlesztési politika keretében1 az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) kapott támogatás révén számos pénzügyi 
támogató intézkedés társfinanszírozására van lehetőségük az erdészeti ágazatban: első
erdősítés, ideértve az agrárerdészeti rendszerek első kialakítását, a Natura 2000 helyszínek 
számára történő kifizetések, megelőzés és helyreállítás, egyéb környezetvédelmi erdészeti 
intézkedések, valamint széles körű erdőgazdálkodási és fafeldolgozási beruházások. Az 
erdészeti termékek hozzáadott értékébe történő beruházások támogatása esetében a fa 
nyersanyagként történő felhasználásával kapcsolatos beruházásokat az ipari feldolgozást 
megelőző valamennyi munkaműveletre és legfeljebb a mikrovállalkozások szintjéig kell 
korlátozni. A vidékfejlesztési politika lehetővé teszi, hogy a tagállamok az ilyen intézkedések 
esetében társfinanszírozásban részesüljenek. A tagállamok döntenek afelől, hogy melyik 
intézkedés kerüljön be nemzeti és regionális programjaikba.

A petíció benyújtójának javasoljuk az Európai Bizottság által 2008. júliusban jóváhagyott 
román vidékfejlesztési programban szereplő, az erdészeti ágazatra vonatkozó különböző 
nemzeti szintű intézkedéseket. 

Ezen intézkedések között szerepel a mezőgazdasági és erdészeti termékek hozzáadott 
értékének növelésére irányuló intézkedés. Az ezen intézkedésre előirányzott összeg 957 millió 
euró (EMVA-támogatás), amelynek célja a rosszul felszerelt cégek jellemezte romániai 
erdészeti ágazat előtti kihívásokra megoldást találni.

Az intézkedés ösztönzi az élelmiszer-ipari és erdészeti (fából és nem fából készült) termékek 
feldolgozását és értékesítését elősegítő beruházásokat azzal a céllal, hogy a minőségi és 
élelmiszer-biztonsági követelmények betartásával, valamint a piaci követelményekhez való 
alkalmazkodással növekedjen a termékek értéke. 

Az alábbiakhoz nyújtható támogatás:
 erdészeti termékek feldolgozására és raktározására alkalmas, mindenféle típusú, a 

projekthez szükséges helyiségek felépítése és modernizálása,
 az erdészeti (fából és nem fából készült) termékek begyűjtését, szállítását és 

elsődleges feldolgozását szolgáló új berendezések, gépek és felszerelések 
vásárlása vagy lízing útján történő megvásárlása.

Az intézkedés továbbá elősegítheti az erdészeti eredetű biomasszából származó megújuló 
energia termelését.

A román vidékfejlesztési program a többcélú felhasználás és a fenntartható gazdálkodás 
elvével összhangban magában foglalja az erdők gazdasági értékének növelését is. Az 
intézkedés keretében támogatást biztosítanak az erdészeti rendszernek megfelelő 
beruházásoknak, továbbá azoknak, amelyek kötelező kezelési terve a nemzeti 
jogszabályoknak megfelelően került kidolgozásra. Az intézkedésre szánt keretösszeg 91 

                                               
1 A Tanács 1698/2005/EU rendelete
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millió euró, és erdőgazdasági szinten azon beruházások részesülhetnek támogatásban, 
amelyek célja a kezelési tervben szereplő fellépések és intézkedések, vagy az ezekhez 
közvetlenül kapcsolódó beruházások megvalósítása, illetve amelyek eredményeképpen nő az 
erdők gazdasági értéke, illetve támogatás a begyűjtést szolgáló berendezésekre is adható. 

Hasonlóképpen, a román vidékfejlesztési program is magában foglalja a mezőgazdasági 
területek első erdősítését. Az intézkedésre szánt keretösszeg 188 millió euró, melynek célja a 
vidéki területek környezeti feltételeinek javítása a fenntartható földhasználat és az erdősítéssel 
történő kezelés révén. 
A közeljövő tekintetében a 2013 utáni időszakra szóló vidékfejlesztési rendeletre vonatkozó 
bizottsági javaslat 1 a részletes uniós vidékfejlesztési prioritások kapcsán sokszor tesz említést 
az erdészeti ágazatról. Ugyanez vonatkozik például az 1. (az ismeretek átadása és innováció) 
és az 5. (erőforrás-hatékonyság és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású és az éghajlatváltozás 
hatásaival szemben ellenállóképes gazdaságra való átállás) prioritásra – mindkettő szorosan 
összefügg a versenyképességgel.

Továbbá Az erdőterületek fejlesztésére és az erdők életképességének javítására irányuló 
beruházások elnevezésű javasolt intézkedés kifejezetten az erdészeti ágazat 
versenyképességét célozza meg. Az intézkedés (új erdészeti technológiákra, valamint erdei 
termékek feldolgozására és értékesítésére irányuló beruházásokkal foglalkozó) utolsó cikke 
szerint a támogatás nemcsak a magán-erdőtulajdonosok, települési önkormányzatok és 
társulásaik, hanem a mikro-, kis- és középvállalkozások számára is kifejezetten elérhető.

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó javaslatokban 
számos rendelkezés vonatkozik az erdészeti ágazatra, és ezek összhangban állnak az Európa 
2020 stratégiában szereplő követelményekkel.

Következtetés

A Bizottság megerősíti, hogy az uniós vidékfejlesztési politika számos támogatási lehetőséget 
kínál az erdészeti ágazat számára. Ezek egyike – a mezőgazdasági és erdészeti termékek  
értékének növelését célzó intézkedés – tűnik a leginkább relevánsnak a petíció benyújtójának 
beruházási típusa szempontjából, mivel az erdészeti termékek – köztük az erdészeti eredetű 
biomasszából származó megújuló energiatermelésre – esetében támogatási lehetőséget 
biztosít a kisvállalkozások számára.

A Bizottság nem tud közvetlenül segítséget nyújtani a petíció benyújtójának abban, hogy 
ilyen támogatásban részesüljön, mivel a tagállamok vidékfejlesztési programjainak 
végrehajtása megosztott irányítás mellett az illetékes hatóságok felelősségi körébe tartozik. 
További információkért a petíció benyújtójának azt javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot a 
támogatások részletes feltételeinek (pl. támogathatósági és kiválasztási kritériumok) 
kidolgozásáért, a pályázati felhívások kiírásáért, valamint a román vidékfejlesztési program 
keretében támogatásra jogosult projektek kiválasztásáért felelős román vidékfejlesztési 
program irányító hatóságával (a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériummal).

                                               
1 http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_de.htm
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