
CM\939055NL.doc PE513.226v02-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

30.4.2013

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1294/2012, ingediend door Daniela Brescan (Duitse 
nationaliteit) over steun voor de bosbouwsector

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster, die een kleine bosbouwonderneming heeft in Roemenië waarmee zij brandhout 
voor de lokale bevolking produceert, geeft aan dat ze het hoofd met moeite boven water kan 
houden vanwege de hoge materieelkosten, om nog maar te zwijgen van lonen en belastingen. 
Ze wijst erop dat brandhout een basisbehoefte is voor mensen om mee te koken en hun huizen 
te verwarmen. Tegelijkertijd kan ze haar prijzen niet verhogen omdat haar klanten verre van 
welvarend zijn. Ze is van mening dat de bosbouwsector net als de agrarische sector in 
aanmerking moet komen voor subsidies en dat beide sectoren niet gelijk worden behandeld. 
Daarnaast zou ze graag overgaan op de productie van biomassa en hernieuwbare energie. In 
plaats daarvan levert ze dagelijks een zware strijd om haar bosbouwbedrijf draaiende te 
houden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 februari 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 april 2013

Hoewel er geen bepaling in het Verdrag is opgenomen voor een gemeenschappelijk bosbeleid 
van de EU, zijn bossen belangrijk en een essentieel onderdeel van diverse bestaande en in 
ontwikkeling zijnde EU-beleidsmaatregelen. De bijdrage van de EU aan de tenuitvoerlegging 
van een duurzaam bosbeheer via andere beleidsterreinen kent een lange geschiedenis. 

Daarnaast is met de bosbouwstrategie voor de Europese Unie van 1998 op basis van het 
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beginsel van subsidiariteit en het concept van een gedeelde verantwoordelijkheid een kader 
opgezet voor aan bos gerelateerde maatregelen ter bevordering van het duurzame bosbeheer 
(SFM) op basis van de coördinatie van het bosbeleid van de lidstaten en het communautaire 
beleid en communautaire initiatieven die betrekking hebben op bossen.

Bovendien kunnen lidstaten in het kader van het EU-plattelandsbeleid1 met steun van het 
Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) diverse financiële 
steunmaatregelen voor de bosbouwsector cofinancieren: de eerste bosaanplant, waaronder de 
eerste totstandbrenging van boslandbouwsystemen, betalingen voor Natura-2000-gebieden, 
preventie en herstel en andere bosgerichte milieumaatregelen alsook een hele reeks 
investeringen in bosbeheer en houtverwerking. In het geval van steun voor investeringen ter 
verhoging van de waarde van bosbouwproducenten geldt voor investeringen met betrekking 
tot het gebruik van hout als grondstof een beperking tot alle handelingen die aan industriële 
verwerking voorafgaan en tot micro-ondernemingen. Het plattelandsbeleid biedt de lidstaten 
de mogelijkheid cofinanciering te ontvangen voor dergelijke maatregelen. Het is aan de 
lidstaten om de afzonderlijke maatregelen te kiezen en deze op te nemen in hun nationale of 
regionale programma's.

Indienster wordt medegedeeld dat op nationaal niveau het Roemeense plan voor 
plattelandsontwikkeling dat in juli 2008 is goedgekeurd door de Europese Commissie 
verschillende maatregelen bevat met betrekking tot de bosbouwsector. 
Het plan bevat ook een maatregel ter verhoging van de toegevoegde waarde van landbouw- en 
bosbouwproducten. De financiële toewijzing voor deze maatregel bedraagt 957 miljoen EUR 
(Elfpo-bijdrage) en de maatregel is ook gericht op het aanpakken van de uitdagingen 
waarvoor de bosbouwsector in Roemenië, die wordt gekenmerkt door een groot aantal 
onvoldoende toegeruste bedrijven, zich gesteld ziet.

De maatregel bevordert investeringen in de verwerking en het in de handel brengen van 
agrolevensmiddelen en bosbouwproducten (houten en niet-houten) met als doel de waarde 
van producten te verhogen door middel van het in acht nemen van de kwaliteits- en 
voedselveiligheidsnormen en het inspelen op de eisen van de markt. 

Steun wordt toegekend aan:
 de bouw en modernisering van alle soorten inrichtingen voor de verwerking en 

opslag van bosbouwproducten die nodig zijn voor het project,
 de aankoop of lease van nieuwe installaties, machines en uitrusting voor het 

oogsten, vervoeren en de primaire verwerking van bosbouwproducten (houten en 
niet-houten).

De maatregel kan ook de productie van hernieuwbare energie uit bosbouwbiomassa 
bevorderen.

Daarnaast omvat het Roemeense plan voor plattelandsontwikkeling steun voor de verbetering 
van de economische waarde van bossen in overeenstemming met de beginselen van 
multifunctioneel gebruik en duurzaam beheer. Uit hoofde van deze maatregel wordt steun 
verleend voor investeringen in bossen die voldoen aan de bosbouwregelingen en 
waarvoor de verplichte beheersplannen zijn uitgewerkt in overeenstemming met de 
                                               
1 Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad
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nationale wetgeving. De financiële toewijzing voor de maatregel bedraagt 91 miljoen 
euro en de steun wordt verleend voor investeringen op het niveau van bosbouwbedrijven 
om acties en maatregelen te nemen die door beheersplannen worden vereist of hiermee 
rechtstreeks verband houden en die leiden tot de verbetering van de economische 
waarde van bossen en voor investeringen in oogstmaterieel. 
Ook het Roemeense plan voor plattelandsontwikkeling bevat een maatregel met betrekking 
tot de eerste bebossing van landbouwgrond. De financiële toewijzing voor de maatregel 
bedraagt 188 miljoen EUR en de maatregel is erop gericht de milieucondities in 
plattelandsgebieden te verbeteren door middel van duurzaam landgebruik en duurzaam beheer 
middels bosaanplant. 

Wat de nabije toekomst betreft, wordt de bosbouwsector vele malen genoemd in verband met 
de gedetailleerde prioriteiten van de Unie voor plattelandsontwikkeling in het voorstel van de 
Commissie voor een verordening inzake plattelandsontwikkeling voor de periode na 20131. 
Dit is bijvoorbeeld het geval met betrekking tot prioriteit 1 (kennisoverdracht en innovatie) en 
prioriteit 5 (efficiënt gebruik van hulpbronnen en de overschakeling op een koolstofarme en 
klimaatbestendige economie) – die beide nauw verband houden met het 
concurrentievermogen.

Bovendien is de voorgestelde maatregel "Investeringen in de ontwikkeling van het bosareaal 
en verbetering van de rendabiliteit van de bossen" expliciet gericht op het 
concurrentievermogen van de bosbouwsector. Steun uit hoofde van het laatste artikel van deze 
maatregel (met betrekking tot "investeringen in nieuwe bosbouwtechnologieën en in de 
verwerking en de afzet van bosproducten") is nadrukkelijk niet alleen beschikbaar voor 
particuliere bosbezitters en gemeenten, maar ook voor micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen.

De Commissie is van mening dat haar voorstellen voor de periode 2014-2020 voldoende doen 
voor de bosbouwsector en, met betrekking tot deze sector, in overeenstemming zijn met de 
vereisten van de Europa-2020-strategie.

Conclusie

De Commissie kan bevestigen dat het EU-beleid voor plattelandsontwikkeling een scala aan 
steunmogelijkheden biedt voor de bosbouwsector. Van deze mogelijkheden is de maatregel 
met betrekking tot de toegevoegde waarde van landbouw- en bosbouwproducten 
mogelijkerwijs het meest relevant voor het soort investering waarin indienster is 
geïnteresseerd, aangezien het steunmogelijkheden biedt voor kleine ondernemingen voor de 
verwerking van bosbouwproducten, waaronder voor het opwekken van hernieuwbare 
houtenergie uit bosbouwbiomassa.

De Commissie kan indienster niet helpen rechtstreekse toegang te krijgen tot dergelijke steun, 
aangezien de tenuitvoerlegging van de plannen voor plattelandsontwikkeling van de lidstaten 
onder gedeeld beheer de verantwoordelijkheid is van de bevoegde nationale autoriteiten. Voor 
meer informatie wordt indienster aangeraden contact op te nemen met de beheersinstantie van 

                                               
1 http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_de.htm
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het Roemeense plan voor plattelandsontwikkeling (het Ministerie van landbouw en 
plattelandsontwikkeling), die verantwoordelijk is voor het vaststellen van de gedetailleerde 
steunvoorwaarden (bijvoorbeeld de geschiktheids- en selectiecriteria), het oproepen tot het 
indienen van voorstellen en het selecteren van individuele projecten voor steun uit hoofde van 
het Roemeense plan voor plattelandsontwikkeling.


