
CM\939055LT.doc PE513.226v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

30.4.2013

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1294/2012 dėl paramos miškininkystės sektoriui, kurią pateikė 
Vokietijos pilietė Daniela Brescan

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja, Rumunijoje turinti mažą miškininkystės įmonę, gaminančią malkas ir 
tiekiančią jas vietos gyventojams, nurodo, kad jai sunku finansiškai išsilaikyti dėl aukštų 
įrangos kainų, jau nekalbant apie darbo užmokestį ir mokesčius. Ji nurodo, kad malkos 
gyventojams yra pirmos būtinybės prekė, nes jos naudojamos maisto ruošos ir namų šildymo 
tikslais. Tačiau peticijos pateikėja negali kelti malkų kainų, nes jos klientai anaiptol nėra 
turtingi. Peticijos pateikėja teigia, kad ir miškininkystės sektorius, kaip ūkininkavimo 
sektorius, turėtų būti laikomas tinkamu gauti subsidijas ir kad požiūris į šiuos du sektorius 
nėra vienodas. Be to, ji norėtų pereiti prie biomasės ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
gamybos. Tačiau jai kasdien tenka dėti vis daugiau pastangų, kad jos miškininkystės verslas 
nežlugtų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. vasario 11 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. balandžio 30 d.

„Nors bendra ES miškų politika Sutartyje nenumatyta, miškai yra svarbūs – jie yra svarbus 
keleto galiojančių ir rengiamų ES politikos priemonių elementas. ES, pasitelkdama kitas 
politikos sritis, jau seniai prisideda prie tvaraus miškų valdymo įgyvendinimo. 

Be to, vadovaujantis subsidiarumo principu ir pasidalijamosios atsakomybės samprata, 
1998 m. ES miškininkystės strategijoje nustatyta miškininkystės veiksmų programa, kuria 
remiamas tvarus miškų valdymas, grindžiamas valstybių narių miškų politikos priemonių 
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koordinavimu ir su miškais susijusiomis Bendrijos politikos priemonėmis ir iniciatyvomis.

Be to, pagal ES kaimo plėtros politiką1 valstybės narės, pasinaudodamos Europos žemės ūkio 
fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) parama, gali bendrai finansuoti įvairias miškininkystės 
sektoriui skirtas finansinės paramos priemones: pirmiausia miško įveisimą, įskaitant pirmąjį 
žemės ūkio–miškininkystės sistemų sukūrimą, išmokas už Natura 2000 teritorijas, prevenciją 
bei atkūrimą ir kitas miško aplinkosaugos priemones, taip pat daugelį įvairių investicijų į 
miško valdymą ir medienos perdirbimą. Kai parama teikiama investicijoms, skirtoms 
miškininkystės produktų vertei padidinti, investicijos, susijusios su medienos, kaip žaliavos, 
naudojimu, finansuojamos tik tuo atveju, jei jos siejamos su visomis veiklos operacijomis, 
atliekamomis prieš pramoninį perdirbimą ir neviršijančiomis labai mažoms įmonėms būdingo 
masto. Kaimo plėtros politika valstybėms narėms teikia galimybę gauti bendrą finansavimą 
šioms priemonėms. Valstybės narės pačios gali nuspręsti, ar kiekvieną konkrečią priemonę 
pasirinkti ir įtraukti į savo nacionalines ar regionines programas.

Peticijos pateikėja informuojama, kad 2008 m. liepos mėn. Europos Komisijos patvirtinta 
nacionalinio lygmens Rumunijos kaimo plėtros programa apima įvairias miškininkystės 
sektoriui skirtas priemones. 
Viena iš šių priemonių siekiama padidinti žemės ūkio ir miškininkystės produktų pridėtinę 
vertę. Šiai priemonei skirtas finansinis asignavimas yra 957 mln. EUR (EŽŪFKP įnašas) ir ja 
taip pat siekiama išspręsti Rumunijos miškininkystės sektoriaus, kuriam būdinga daug 
menkus išteklius turinčių įmonių, problemas.
Šia priemone skatinama investuoti į žemės ūkio maisto produktus ir miškininkystės produktus 
(medieną ir ne medieną) – taip išlaikant kokybę bei maisto saugos sąlygas siekiama padidinti 
produktų vertę ir prisitaikyti prie rinkos reikalavimų. 

Parama teikiama:
 projektui reikalingų visų tipų patalpų, skirtų miškininkystės produktams perdirbti 

ir sandėliuoti, naujai statybai ir modernizavimui;
 naujų įrenginių, mašinų ir įrangos, kuriais nuimamas miškininkystės produktų 

(medienos ir ne medienos) derlius, jie transportuojami ir atliekamas pirminis jų 
apdorojimas, pirkimui ar įsigijimui išperkamosios nuomos būdu.

Šia priemone taip pat gali būti skatinama atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamyba iš miško 
biomasės.

Be to, Rumunijos kaimo plėtros programa apima paramą miškų ekonominei vertei didinti, 
remiantis daugiafunkcinio naudojimo ir tvaraus valdymo principais. Pagal šią priemonę 
parama teikiama investicijoms į miškus, atitinkančius miškininkystės tvarką, kuriems pagal 
nacionalinius teisės aktus buvo parengti privalomi tvarkymo planai. Priemonės finansinis 
asignavimas yra 91 mln. EUR, o parama bus skiriama investicijoms į konkrečias 
miškininkystės valdas, skirtoms tvarkymo planuose reikalaujamiems veiksmams ir 
priemonėms įvykdyti, arba tiesiogiai su šiais veiksmais ir priemonėmis susijusioms 
investicijoms, kuriomis galiausiai pagerinama ekonominė miškų vertė, taip pat investicijoms į 
derliaus nuėmimo įrangą. 

                                               
1 Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005.
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Analogiškai, į Rumunijos kaimo plėtros programą įtraukta priemonė, skirta pirmajam žemės 
ūkio paskirties žemės apželdinimui mišku. Priemonės finansinis asignavimas yra 
188 mln. EUR ir ja siekiama pagerinti aplinkos sąlygas kaimo vietovėje diegiant tvarų žemės 
naudojimą ir tvarkymą – įveisiant mišką. 
Kalbant apie artimą ateitį, Komisijos pasiūlyme dėl Kaimo plėtros reglamento, kuris bus 
taikomas po 2013 m.1, miškininkystės sektorius daug kartų paminėtas nurodant išsamius 
Sąjungos kaimo plėtros prioritetus. Tai tinka, pavyzdžiui, 1 prioritetui (žinių perdavimas ir 
inovacijos) ir 5 prioritetui (efektyvus išteklių naudojimas ir perėjimas prie mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų ekonomikos bei klimatui atsparios ekonomikos), kurie abu 
glaudžiai susiję su konkurencingumu.

Be to, siūloma priemonė „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ 
konkrečiai skirta miškininkystės sektoriaus konkurencingumui. Konkrečiai nurodyta, kad 
parama pagal galutinį šios priemonės straipsnį (susijusį su „investicijomis į naujas 
miškininkystės technologijas ir į miško produktų perdirbimą ir prekybą“) teikiama ne tik 
privačių miškų savininkams, savivaldybėms ir jų asociacijoms, bet ir labai mažoms, 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms.

Komisija mano, kad 2014–2020 m. laikotarpiui skirtuose jos pasiūlymuose gausiai 
pasirūpinama miškininkystės sektoriumi ir šio sektoriaus atžvilgiu minėtieji pasiūlymai 
griežtai atitinka strategijos „Europa 2020“ reikalavimus.

Išvada

Komisija gali patvirtinti, kad ES kaimo plėtros politika teikia įvairių miškininkystės sektoriui 
skirtos paramos galimybių. Tarp šių priemonių aktualiausia investicijų tipui, kuriuo domisi 
peticijos pateikėja, gali būti priemonė, kuria didinama žemės ūkio ir miškininkystės produktų 
pridėtinė vertė, nes šia priemone mažosioms miškininkystės produktų perdirbimo įmonėms 
suteikiama galimybių gauti paramą, taip pat ir paramą, skirtą atsinaujinančiajai medienos 
energijai iš miško biomasės gaminti.

Komisija negali peticijos pateikėjai padėti tiesiogiai gauti šią paramą, nes pagal pasidalijamąjį 
valdymą už valstybių narių kaimo plėtros programų įgyvendinimą atsakingos kompetentingos 
nacionalinės institucijos. Daugiau informacijos peticijos pateikėja gali gauti susisiekusi su 
Rumunijos kaimo plėtros programos administravimo institucija (Žemės ūkio ir kaimo plėtros 
ministerija), kuri privalo nustatyti išsamias paramos teikimo sąlygas (pvz., tinkamumą gauti 
paramą ir atrankos kriterijus), skelbti kvietimus teikti pasiūlymus ir atrinkti konkrečius 
projektus paramai pagal Rumunijos kaimo plėtros programą.“

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


