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1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta, li hija s-sid ta’ negozju żgħir tal-forestrija fir-Rumanija li jipproduċi l-ħatab 
għall-popolazzjoni lokali, tindika li qiegħda ssibha diffiċli li tibqa’ stabbli finanzjarjament 
minħabba fl-ispejjeż għoljin tal-makkinarju, kif ukoll il-pagi u t-taxxi. Tindika li l-ħatab huwa 
neċessità bażika sabiex in-nies isajru u jsaħħnu d-djar tagħhom. Fl-istess ħin, ma tistax tgħolli 
l-prezzijiet tagħha minħabba li l-klijenti tagħha bl-ebda mod mhuma sinjuri. Targumenta li s-
settur tal-forestrija għandu jkun eliġibbli għal sussidji bl-istess mod bħas-settur tal-biedja u li 
t-tnejn mhumiex qed jiġu ttrattati b'mod ugwali. Tixtieq ukoll timxi lejn il-produzzjoni tal-
bijomassa u tal-enerġija rinnovabbli. Minflok, madankollu, tiffaċċja ġlieda iebsa ta’ kuljum 
sabiex iżżomm in-negozju tal-forestrija tagħha għaddej.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-11 ta’ Frar 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ April 2013

Filwaqt li fit-Trattat m’hemm l-ebda dispożizzjoni għal politika forestali komuni tal-UE, il-
foresti huma sinifikanti, u element essenzjali ta’ diversi politiki tal-UE eżistenti li qegħdin 
jiżviluppaw. Hemm storja twila kif l-UE tikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-ġestjoni 
sostenibbli tal-foresti permezz ta’ oqsma politiċi oħra. 

Barra minn hekk, abbażi tal-prinċipju tas-sussidjarjetà u l-kunċett ta’ responsabbiltà 
kondiviża, l-Istrateġija Forestali tal-UE tal-1998 stabbilixxiet qafas għall-azzjonijiet relatati 
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mal-foresti b’appoġġ għall-ġestjoni sostenibbli tal-foresti (SFM), imsejjes fuq il-
koordinazzjoni tal-politika forestali tal-Istati Membri u l-politiki u l-inizjattivi tal-Komunità 
rilevanti għall-foresti.

Barra minn hekk, taħt il-politika tal-UE dwar l-Iżvilupp Rurali1 l-Istati Membri jistgħu, bl-
appoġġ mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR), jikkofinanzjaw miżuri 
varji ta’ appoġġ finanzjarju għas-settur tal-forestrija: l-ewwel tisġir, inkluż l-ewwel 
stabbiliment ta’ sistemi ta’ agroforestrija, ħlasijiet għal żoni Natura 2000, il-prevenzjoni u r-
restawr u miżuri ambjentali oħrajn tal-foresti kif ukoll firxa wiesgħa ta’ investimenti fil-
ġestjoni tal-foresti u l-ipproċessar tal-injam. Fil-każ ta’ appoġġ għall-investimenti għaż-żieda 
tal-valur għall-prodotti tal-forestrija, l-investimenti relatati mal-użu tal-injam bħala materja 
prima għandhom ikunu limitati għall-operazzjonijiet kollha tax-xogħol qabel l-ipproċessar 
industrijali u sal-iskala ta’ mikrointrapriżi. Politika ta’ Żvilupp Rurali toffri l-possibbiltà 
għall-Istati Membri biex jirċievu kofinanzjament għal miżuri bħal dawn. Huwa f'idejn l-Istati 
Membri li jagħżlu u jinkludi kull miżura partikolari fil-programmi nazzjonali jew reġjonali 
tagħhom.

Il-petizzjonanta hija avżata li, fil-livell nazzjonali, il-Programm ta’ Żvilupp Rurali Rumen 
(RDP) approvat mill-Kummissjoni Ewropea f'Lulju 2008 jinkludi diversi miżuri li jindirizzaw 
is-settur tal-forestrija. 

Fost dawn hemm miżura li timmira li żżid il-valur miżjud tal-prodotti agrikoli u tal-forestrija. 
L-allokazzjoni finanzjarja ta’ din il-miżura hija ta’ MEUR 957 (kontribuzzjoni tal-FAEŻR) u 
għandha l-għan li tindirizza wkoll l-isfidi tas-settur tal-forestrija fir-Rumanija li huwa 
kkaratterizzat minn numru kbir ta’ kumpaniji li mhumiex mgħammra biżżejjed.

Il-miżura tinkoraġġixxi investimenti fl-ipproċessar u l-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti 
agroalimentari u tal-forestrija (injam u mhux tal-injam), bil-għan li jiżdied il-valur tal-prodotti 
permezz ta’ osservazzjoni tal-kwalità u l-kondizzjonijiet tas-sikurezza tal-ikel, kif ukoll 
aġġustament għar-rekwiżiti tas-suq. 

Is-sostenn huwa pprovdut għal:
 kostruzzjoni ġdida u modernizzazzjoni tat-tipi kollha ta’ postijiet għall-

ipproċessar u l-ħażna ta’ prodotti tal-forestrija, meħtieġa għall-proġett,
 xiri, jew xiri bil-kera, ta’ installazzjonijiet ġodda, makkinarji u tagħmir għall-ħsad, 

it-trasportazzjoni u l-ipproċessar primarju ta’ prodotti tal-foresti (injam u mhux 
tal-injam).

Il-miżura tista’ wkoll trawwem produzzjoni ta’ enerġija rinnovabbli mill-bijomassa tal-
forestrija.

Barra minn hekk, l-RDP Rumen jinkludi appoġġ għat-titjib tal-valur ekonomiku tal-foresti 
skont il-prinċipji tal-użu multifunzjonali u l-ġestjoni sostenibbli. Taħt din il-miżura jingħata 
appoġġ għall-investimenti fil-foresti li jikkonformaw mar-reġim tal-forestrija u li għalihom 
ġew elaborati l-pjanijiet ta’ ġestjoni obbligatorji skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali. L-
allokazzjoni finanzjarja tal-miżura hija ta’ MEUR 91 u għandu jingħata l-appoġġ għall-
investimenti fil-livell tal-forestrija li qiegħda twettaq l-azzjonijiet u l-miżuri meħtieġa mill-
pjanijiet ta’ ġestjoni, jew li huma direttament relatati magħhom, u li r-riżultat ta’ dan huwa t-

                                               
1 Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005
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titjib tal-valur ekonomiku tal-foresti u għall-investimenti fit-tagħmir tal-ħsad. 

Bl-istess mod, l-RDP Rumen jinkludi miżura li tindirizza l-ewwel tisġir ta’ art agrikola. L-
allokazzjoni finanzjarja tal-miżura hija ta’ MEUR 188 u hija timmira li ttejjeb il-
kundizzjonijiet ambjentali f’żoni rurali, permezz ta’ użu sostenibbli tal-art u l-ġestjoni 
permezz tat-tisġir. 

Sa fejn il-futur qarib huwa kkonċernat, il-proposta tal-Kummissjoni għal Regolament dwar l-
Iżvilupp Rurali wara l-20131 issemmi s-settur forestali ħafna drabi b’konnessjoni mal-
prijoritajiet dettaljati tal-Unjoni għall-iżvilupp rurali. Dan huwa l-każ, pereżempju, fir-rigward 
tal-prijorità 1 (trasferiment tal-għarfien u l-innovazzjoni) u l-prijorità 5 (l-effiċjenza tar-riżorsi 
u l-bidla lejn ekonomija baxxa fil-karbonju u reżiljenti għall-klima) – it-tnejn li huma huma 
strettament marbuta mal-kompetittività.

Barra minn hekk, il-miżura proposta “Investimenti fl-iżvilupp taż-żona tal-foresti u t-titjib tal-
vijabbiltà tal-foresti” timmira espliċitament lejn il-kompetittività tas-settur tal-forestrija. 
Appoġġ taħt l-artikolu finali ta’ din il-miżura (relatata ma’ “investimenti f’teknoloġiji ġodda 
tal-forestrija u fl-ipproċessar u l-kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti tal-foresti”) huwa 
espliċitament disponibbli mhux biss għal sidien tal-foresti privati, muniċipalitajiet u 
assoċjazzjonijiet tagħhom, iżda wkoll għall-mikrointrapriżi u dawk ta’ daqs żgħir u medju.

Il-Kummissjoni tqis li l-proposti tagħha għall-2014-2020 joffru biżżejjed dispożizzjonijiet 
għas-settur tal-forestrija u, fir-rigward ta’ dan is-settur, huma f’konformità skont ir-rekwiżiti 
tal-Istrateġija Ewropa 2020.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni tista’ tikkonferma li l-politika tal-UE għall-iżvilupp rurali toffri firxa ta’ 
possibbiltajiet għal appoġġ għas-settur tal-forestrija. Fost dawn, il-miżura li tindirizza l-valur 
miżjud tal-prodotti agrikoli u tal-forestrija tidher potenzjalment l-aktar rilevanti għat-tip ta’ 
investiment li l-petizzjonanta hija interessata fih, peress li tipprovdi possibilitajiet ta’ appoġġ 
għall-kumpaniji ta’ daqs żgħir fl-ipproċessar ta’ prodotti tal-forestrija, u tinkludi l-
ġenerazzjoni ta' enerġija rinnovabbli mill-injam mill-bijomassa tal-forestrija.

Il-Kummissjoni ma tistax tgħin lill-petizzjonanta biex direttament ikollha aċċess għal tali 
appoġġ, bħall-ġestjoni kondiviża tal-implimentazzjoni ta' Programmi ta’ Żvilupp Rurali tal-
Istati Membri li hija r-responsabbiltà tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti. Għal aktar 
informazzjoni, il-petizzjonanta tiġi rrakkomandata li tikkuntattja lill-Awtorità ta' Ġestjoni tal-
RDP Rumen (Ministeru tal-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali), li hija responsabbli biex 
tistabbilixxi l-kundizzjonijiet dettaljati ta’ appoġġ (eż. l-eliġibbiltà u l-għażla ta’ kriterji), bit-
tnedija ta’ sejħiet għal proposti u għall-għażla ta’ proġetti individwali għall-appoġġ taħt l-
RDP Rumen.

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


