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Przedmiot: Petycja 1294/2012, którą złożyła Daniela Brescan (Niemcy), w sprawie 
wsparcia sektora leśnictwa

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję, która prowadzi w Rumunii niewielkie przedsiębiorstwo usług leśnych 
zajmujące się produkcją drewna opałowego dla lokalnej ludności, zaznacza, że z finansowego 
punktu widzenia trudno jej związać koniec z końcem z powodu wysokich kosztów maszyn i 
urządzeń, nie wspominając już o wynagrodzeniach ani podatkach. Dodaje, że drewno jest 
podstawowym surowcem dla osób, które z jego wykorzystaniem gotują oraz ogrzewają swoje 
domy. Nie może jednak podnieść cen, gdyż klienci jej firmy nie należą do osób zamożnych. 
Składająca petycję twierdzi, iż sektor leśnictwa powinien kwalifikować się do uzyskania 
dotacji, podobnie jak sektor rolniczy, ale sektory te nie są traktowane w ten sam sposób. 
Chciałaby zająć się również produkcją biomasy oraz energii odnawialnej. Na razie jednak na 
co dzień boryka się z utrzymaniem ciągłości działalności swego przedsiębiorstwa leśniczego.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 lutego 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 kwietnia 2013 r.

Chociaż w Traktacie nie ma żadnego przepisu dotyczącego wspólnej unijnej polityki leśnej, 
lasy stanowią znaczący i podstawowy element kilku istniejących i rozwijanych obszarów 
polityki UE. Od bardzo dawna UE wnosi wkład we wdrażanie zrównoważonego zarządzania 
lasami za pośrednictwem innych obszarów polityki. 

Dodatkowo, w oparciu o zasadę pomocniczości i koncepcję podzielanej odpowiedzialności, 
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poprzez przyjęcie w 1998 r. strategii leśnej UE powstały ramy dla działań odnoszących się do 
lasów, wspierające zrównoważoną gospodarkę leśną, na gruncie koordynacji obszarów 
polityki leśnej prowadzonej przez państwa członkowskie z polityką i inicjatywami 
dotyczącymi lasów prowadzonymi na płaszczyźnie Wspólnoty.

Ponadto na mocy unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich państwa członkowskie – przy 
wsparciu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFROW) – mogą współfinansować różne działania wspierające sektor leśny: pierwsze 
zalesianie, w tym pierwsze zakładanie systemów rolnoleśnych na gruntach rolnych, płatności 
na recz obszarów Natura 2000, środki zapobiegania i odtwarzania oraz inne rozwiązania w 
zakresie środowiska leśnego, jak również szeroką gamę inwestycji w zarządzanie lasami i 
przetwórstwo drzewne. W przypadku wsparcia na rzecz zwiększenia wartości dodanej 
produktów leśnych, inwestycje związane z wykorzystaniem drewna jako surowca ogranicza 
się do wszystkich prac poprzedzających przetwórstwo przemysłowe.  Polityka rozwoju 
obszarów wiejskich oferuje państwom członkowskim możliwości otrzymywania 
współfinansowania dla przeprowadzania takich działań. To do państw członkowskich należy 
dokonanie wyboru poszczególnych środków i włączenie ich do krajowych lub regionalnych 
programów.

Informuje się składającą petycję, że rumuński program rozwoju obszarów wiejskich (PROW) 
zatwierdzony przez Komisje w lipcu 2008 r. zawiera – na szczeblu krajowym – różne środki 
ukierunkowane na sektor leśniczy. 

Należy do nich środek mający na celu podniesienie wartości dodanej produktów rolnych i 
leśnych. Na środek ten przeznaczono 957 mln EUR (wkład EFROW) i w ramach niego dąży 
się również do rozwiązania problemów, z jakimi boryka się sektor leśnictwa w Rumunii, 
który charakteryzuje się wysoką liczbą niedostatecznie wyposażonych przedsiębiorstw.

Środek ten zachęca do inwestowania w przetwórstwo i wprowadzanie na rynek produktów 
rolnych i leśnych (drzewnych i niedrzewnych) z myślą o podniesieniu wartości produktów za 
pośrednictwem zachowania warunków w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywności, jak 
również dostosowania do wymogów rynkowych. 

Wsparcie udziela się w zakresie:
 nowego budownictwa i remontu wszystkich rodzajów budynków przeznaczonych 

na przetwarzanie i magazynowanie produktów leśnych, koniecznych dla projektu;
 zakupu lub nabywania w drodze dzierżawy nowych instalacji, maszyn i sprzętu, 

służących do zbierania plonów, transportowania lub pierwotnego przetwarzania 
produktów leśnych (drzewnych i niedrzewnych). 

Środek ten może również propagować produkcję energii odnawialnej z leśnej biomasy.
Ponadto rumuński PROW obejmuje udzielenie wsparcia służącego poprawie wartości 
gospodarczej lasów zgodnie z zasadami wielofunkcyjnego i zrównoważonego 
zagospodarowania. W ramach tego środka wsparcia udziela się takim inwestycjom w lasy, 
które odpowiadają systemowi leśnictwa i dla których opracowano obowiązkowe plany 
zagospodarowania zgodnie z krajowym ustawodawstwem. Pula finansowa tego środka 
opiewa na 91 mln EUR i w ramach niego udziela się wsparcia inwestycjom na poziomie 
gospodarstwa leśnego, by podejmowały działania i działania wymagane w planach 
zagospodarowania lub bezpośrednio z nimi powiązane, a których wynikiem jest poprawa 
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wartości gospodarczej lasów i inwestowanie w sprzęt do zbierania plonów. 

Rumuński PGOW zawiera również środek, który ma za zadanie pierwsze zalesienia gruntów 
rolnych. Pula finansowa tego środka opiewa na 188 mln EUR i ma na celu poprawę 
warunków środowiskowych obszarów wiejskich w drodze zrównoważonego 
wykorzystywania gruntu i gospodarowania za pośrednictwem zalesiania. 

Jeśli chodzi o najbliższą przyszłość, wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia w sprawie 
rozwoju obszarów wiejskich po 2013 r.1 wspomina sektor leśnictwa wiele razy w związku ze 
szczegółowymi priorytetami Unii dotyczącymi rozwoju obszarów wiejskich. Dotyczy to, na 
przykład, priorytetu 1 (transfer wiedzy i innowacje) oraz priorytetu 5 (oszczędne 
gospodarowanie zasobami i przejście na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę 
klimatu), z których oba są ściśle powiązane z konkurencyjnością.

Ponadto proponowany środek „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę rentowności 
lasów” zmierza wprost do poprawy konkurencyjności sektora leśnego. Wsparcie w ramach 
ostatniego artykułu tego środka (odnoszącego się do „inwestycji w nowe technologie w 
dziedzinie leśnictwa oraz w przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów leśnych”) 
wyraźnie dostępny jest nie tylko dla prywatnych właścicieli lasów, gmin oraz ich 
stowarzyszeń, ale również dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Komisja uważa, że wnioski ustawodawcze na lata 2014-2020 proponują sektorowi leśnemu 
szeroką ofertę i ściśle odpowiadają wymogom odnoszącym się do niego, zawartym w strategii 
Europa 2020.

Podsumowanie

Komisja może potwierdzić, że polityka UE dotycząca rozwoju obszarów wiejskich oferuje 
zakres możliwości wsparcia dla sektora leśnictwa. Wśród tych możliwości środek na rzecz 
podniesienia wartości produktów rolnych i leśnych wydaje się być najużyteczniejszym dla 
tego typu inwestycji, jakie interesują składającą petycję, gdyż zapewnia on możliwości 
wsparcia niewielkm przedsiębiorstwom przetwarzającym produkty leśne, wliczając w to 
produkcję odnawialnych źródeł energii drzewnej z biomasy leśnej.

Komisja nie może pomóc składającej petycję w bezpośrednim uzyskaniu dostępu do 
wsparcia, ponieważ w ramach zarządzania dzielonego wdrażanie programów rozwoju 
obszarów wiejskich w państwach członkowskich podlega odpowiedzialności uprawnionych 
organów krajowych. Zaleca się składającej petycję, by w celu uzyskania dalszych informacji 
skontaktowała się z instytucją zarządzającą rumuńskim PROW (Ministerstwo Rolnictwa i 
Rozwoju Obszarów Wiejskich), która odpowiada za ustanowienie szczegółowych warunków 
udzielenia wsparcia (np. kryteriów dopuszczalności i wyboru), za ogłaszanie zaproszeń do 
składania wniosków i za wybór poszczególnych projektów podlegających wsparciu z 
rumuńskiego PROW. 

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


