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1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja, kurai Rumānijā pieder neliels mežizstrādes uzņēmums, kas ražo 
malku vietējiem iedzīvotājiem, norāda, ka, runājot par naudu, viņai ir grūti „savilkt galus 
kopā”, jo darba iekārtas ir ļoti dārgas, nemaz nerunājot par darba samaksu un nodokļiem. 
Viņa uzsver, ka malka ir pirmās nepieciešamības prece, ko cilvēki izmanto ēdienu 
gatavošanai un mājokļa apkurei. Tai pašā laikā viņa nevar palielināt malkas cenu, jo viņas 
klienti nebūt nav turīgi ļaudis. Viņa norāda, ka mežsaimniecības nozarei tāpat kā 
lauksaimniecības nozarei ir vajadzīgas subsīdijas un ka attieksme pret abām šīm nozarēm nav 
vienlīdzīga. Viņa arī labprāt ražotu biomasu un atjaunojamo enerģiju. Tā vietā viņa ik dienas 
cīnās ar grūtībām, mēģinot uzturēt savu mežizstrādes uzņēmumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 11. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. aprīlī

Lai gan Līgumā nav noteikumu attiecībā uz kopējo ES mežsaimniecības politiku, meži ir 
svarīgi, un tie ir vairāku pašreizējo un plānoto ES politikas jomu svarīgs elements. ES jau 
daudzus gadus atbalsta ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu, īstenojot politiku citās jomās.

Turklāt saskaņā ar subsidiaritātes principu un jēdzienu par kopīgu atbildību ar 1998. gadā 
pieņemto ES Meža stratēģiju ir izveidota ar mežsaimniecību saistītu pasākumu sistēma 
ilgtspējīgai meža apsaimniekošanai (IMA), kuras pamatā ir dalībvalstu mežsaimniecības 
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politikas un Kopienas ar meža nozari saistītās politikas un iniciatīvu saskaņošana.

Turklāt saskaņā ar ES lauku attīstības politiku1 dalībvalstis ar Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu var līdzfinansēt dažādus finansiālā atbalsta 
pasākumus mežsaimniecības nozarē: pirmreizējo apmežošanu, tostarp agromežsaimniecības 
sistēmu pirmreizējo izveidošanu, maksājumus par Natura 2000 teritorijām, profilaksi un 
atjaunošanu un citus meža vides pasākumus, kā arī dažādas investīcijas meža 
apsaimniekošanā un koksnes apstrādē. Ja atbalstu piešķir investīcijām mežsaimniecības 
produktu pievienotās vērtības radīšanai, investīcijas, kas saistītas ar koksnes kā izejvielas 
izmantošanu, attiecas tikai uz visām darba operācijām, ko veic pirms rūpnieciskas apstrādes, 
un tikai uz mikrouzņēmumiem. Lauku attīstības politika paredz iespēju dalībvalstīm šādiem 
pasākumiem saņemt līdzfinansējumu. Dalībvalstis var izvēlēties un katru vajadzīgo pasākumu 
iekļaut valsts vai reģionālajās programmās.

Lūgumraksta iesniedzēja ir informēta, ka valsts līmenī Rumānijas lauku attīstības programmā 
(LAP), ko Eiropas Komisija apstiprināja 2008. gada jūlijā, ir iekļauti vairāki pasākumi 
mežsaimniecības jomā.
Viena no pasākumiem mērķis ir palielināt lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu 
pievienoto vērtību. Šā pasākuma finanšu piešķīrums ir EUR 957 miljoni (ELFLA 
ieguldījums), un tā mērķis ir risināt problēmas arī mežsaimniecības nozarē Rumānijā, kurā ir 
daudz vāji attīstītu uzņēmumu.
Šis pasākums veicina ieguldījumus lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu (koksnes 
un citu meža produktu) apstrādes un tirdzniecības jomā, lai palielinātu produktu vērtību, 
garantējot kvalitāti un ievērojot pārtikas nekaitīguma nosacījumus, kā arī pielāgojoties tirgus 
prasībām.
Atbalstu piešķir šādiem mērķiem:

 jebkādu tādu ēku jaunbūvei un modernizācijai, kas paredzētas mežsaimniecības 
produktu apstrādei un uzglabāšanai un kas ir nepieciešamas projekta ietvaros;

 jaunu tādu iekārtu, agregātu un aprīkojuma iegādei vai iegādei līzingā, kas 
paredzētas mežsaimniecības produktu (koksnes un citu meža produktu) izstrādei, 
transportēšanai un pirmapstrādei.

Šie pasākumi var arī sekmēt atjaunojamās enerģijas ražošanu, izmantojot meža biomasu.

Turklāt Rumānijas LAP ir iekļauts atbalsts mežu ekonomiskās vērtības paaugstināšanai, 
ievērojot mežu daudzfunkcionālas izmantošanas un ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas 
principu. Šā pasākuma ietvaros atbalstu piešķir tiem ieguldījumiem meža apsaimniekošanā, 
kuri atbilst meža apsaimniekošanas prasībām un kuru obligātie apsaimniekošanas plāni ir 
veidoti atbilstoši valsts tiesību aktiem. Šā pasākuma finanšu piešķīrums ir EUR 91 miljons, un 
atbalsts tiek piešķirts ieguldījumiem mežsaimniecībām, lai īstenotu apsaimniekošanas plānā 
iekļautās darbības un pasākumus, vai tos, kuri ar tiem ir tieši saistīti un kuru rezultātā ir 
palielinājusies mežu ekonomiskā vērtība, kā arī ieguldījumiem mežizstrādes aprīkojuma 
iegādei.

                                               
1 Padomes Regula (EK) Nr. 1698/2005.
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Turklāt Rumānijas LAP ir iekļauts arī pasākums attiecībā uz lauksaimniecības zemes 
pirmreizējo apmežošanu. Šā pasākuma finanšu piešķīrums ir EUR 188 miljoni, un tā mērķis ir 
uzlabot vides apstākļus lauku teritorijās, nodrošinot ilgtspējīgu zemes izmantošanu un 
apmežošanu.

Attiecībā uz pasākumiem tuvākajā laikā Komisijas priekšlikumā regulai par atbalstu lauku 
attīstībai1 pēc 2013. gada mežsaimniecības nozare vairākkārt ir minēta saistībā ar precīzām 
Savienības prioritātēm lauku attīstības jomā. Tas attiecas, piemēram, uz 1. prioritāti (zināšanu 
nodošana un inovācijas) un 5. prioritāti (resursu efektīva izmantošana un pāreja uz zemu 
oglekļa emisiju un klimata pārmaiņām pielāgoties spējīgu ekonomiku) —, un tās abas ir cieši 
saistītas ar konkurētspēju.

Turklāt ierosinātais pasākums „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas 
uzlabošanā” skaidri attiecas uz konkurētspēju mežsaimniecības nozarē. Atbalsts šā pasākuma 
pēdējā panta ietvaros (saistībā ar „ieguldījumiem jaunās mežsaimniecības tehnoloģijās un 
meža produktu pārstrādē un tirdzniecībā”) ir pieejams gan privātmeža īpašniekiem, 
pašvaldībām un to apvienībām, gan mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem.

Komisija uzskata, ka tās priekšlikumi laika posmam no 2014. līdz 2020. gadam piedāvā 
plašas iespējas mežsaimniecības nozarē un ka tie skaidri atbilst prasībām šajā nozarē, kas 
noteiktas stratēģijā „Eiropa 2020”.

Secinājums

Komisija apliecina, ka ES lauku attīstības politikā ir noteiktas diezgan lielas iespējas saņemt 
atbalstu mežsaimniecības nozarē. Lūgumraksta iesniedzējas gadījumā visatbilstošākais varētu 
būt pasākums, kura mērķis ir palielināt lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu 
pievienoto vērtību, jo tas paredz iespēju atbalstu saņemt maziem uzņēmumiem, kas darbojas 
mežsaimniecības produktu apstrādes jomā, tostarp atjaunojamās enerģijas ražošanai, 
izmantojot meža biomasu.

Komisija nevar palīdzēt lūgumraksta iesniedzējai tieši piekļūt šim atbalstam, jo saskaņā ar 
dalītās pārvaldības principu par dalībvalstu lauku attīstības programmu īstenošanu ir 
atbildīgas valsts kompetentās iestādes. Lai saņemtu papildu informāciju, lūgumraksta 
iesniedzēja tiek lūgta sazināties ar Rumānijas LAP vadošo iestādi (Lauksaimniecības un lauku 
attīstības ministrija), kas ir atbildīga par precīzu nosacījumu izvirzīšanu atbalsta saņemšanai 
(piemēram, atbilstības un atlases kritēriji), priekšlikumu iesniegšanas uzaicinājumiem un to 
projektu atlasi, kuriem piešķirt Rumānijas LAP atbalstu.

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


