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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1294/2012, ktorú predkladá Daniela Brescan (nemecká štátna 
občianka), o podpore odvetvia lesného hospodárstva

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície, ktorá vlastní malý podnik v odvetví lesného hospodárstva 
v Rumunsku, v ktorom sa vyrába palivové drevo pre miestnych obyvateľov, uvádza, že je pre 
ňu ťažké „udržať sa finančne nad vodou“ z dôvodu vysokých cien strojového vybavenia, 
nehovoriac o platbách a daniach. Poukazuje na skutočnosť, že palivové drevo je základnou 
potrebou pre obyvateľov na varenie a kúrenie. Nemôže však zvýšiť ceny, keďže jej zákazníci 
rozhodne nie sú bohatí. Tvrdí, že odvetvie lesného hospodárstva by malo mať nárok na 
dotácie rovnako ako odvetvie poľnohospodárstva a že k uvedeným odvetviam sa nepristupuje 
rovnako. Takisto by rada začala s výrobou biomasy a obnoviteľnej energie. Namiesto toho 
však každodenne čelí namáhavému boju o udržanie svojho podniku.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 11. februára 2011. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie, doručená 30. apríla 2013

Aj keď v Zmluve nie je obsiahnuté žiadne ustanovenie o spoločnej politike Európskej únie 
v oblasti lesného hospodárstva, lesy sú dôležitým a podstatným prvkom existujúcich aj 
pripravovaných politík EÚ. Európska únia dlhodobo prispieva k trvalo udržateľnému 
obhospodarovaniu lesov prostredníctvom iných politických oblastí. 

Okrem toho, na základe zásady subsidiarity a koncepcie spoločnej zodpovednosti, bol 
stratégiou Európskej únie v oblasti lesného hospodárstva z roku 1998 stanovený rámec pre 
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opatrenia súvisiace s lesným hospodárstvom na podporu trvalo udržateľného 
obhospodarovania lesov, a to na základe politík lesného hospodárstva jednotlivých členských 
štátov, politík Spoločenstva a iniciatív týkajúcich sa lesov.

Navyše v rámci politiky rozvoja vidieka v EÚ1 môžu členské štáty s podporou Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) spolufinancovať rôzne opatrenia 
finančnej pomoci v odvetví lesného hospodárstva: prvé zalesňovanie vrátane prvého 
vytvorenia poľnohospodársko-lesníckych systémov, platby pre lokality sústavy Natura 2000, 
prevenciu a obnovenie lesných environmentálnych opatrení, ako aj rozmanité investície do 
lesného hospodárstva a spracovania dreva. V prípade podpory investícií do zhodnocovania 
lesníckych výrobkov sa investície týkajúce sa využívania dreva ako suroviny obmedzujú na 
všetky pracovné postupy pred priemyselným spracovaním až do úrovne mikropodnikov. V 
rámci politiky rozvoja vidieka majú členské štáty možnosť získať prostriedky na 
spolufinancovanie takýchto opatrení. Závisí od členských štátov, či vyberú a zahrnú 
jednotlivé opatrenia do svojich vnútroštátnych alebo regionálnych programov.

Predkladateľke sa pripomína, že na vnútroštátnej úrovni zahŕňa rumunský program rozvoja 
vidieka schválený Európskou komisiou v júli 2008 rôzne opatrenia určené pre odvetvie 
lesného hospodárstva. 
Patrí medzi ne opatrenie zamerané na zvýšenie pridanej hodnoty poľnohospodárskych 
a lesníckych výrobkov. Vyčlenené finančné prostriedky v rámci tohto opatrenia dosahujú 
sumu 957 mil. EUR (príspevok EPFRV) a sú zamerané na pomoc lesnému hospodárstvu 
v Rumunsku, pre ktoré je typický veľký počet spoločností s nedostatočným vybavením.
Opatrením sa podporujú investície do spracovania agropotravinových a lesníckych výrobkov 
(drevených aj nedrevených) a ich uvádzania na trh na účely zvýšenia hodnoty výrobkov 
prostredníctvom sledovania kvality a bezpečnosti potravín, ako aj prispôsobenia sa trhovým 
požiadavkám. 
Pomoc sa poskytuje na:

 nové stavby a modernizáciu všetkých typov priestorov na spracovanie 
a uskladnenie lesníckych výrobkov, ktoré sú potrebné pre projekt,

 nákup alebo nákup na lízing nových zariadení, strojov a vybavenia na zber, 
prepravu a primárne spracovanie lesníckych výrobkov (drevených 
a nedrevených).

Prostredníctvom opatrenia sa takisto môže podporiť výroba obnoviteľnej energie z lesnej 
biomasy.
Okrem toho rumunský program rozvoja vidieka zahŕňa pomoc pri zvyšovaní hospodárskej 
hodnoty lesov v súlade so zásadami multifunkčného využitia a udržateľného 
obhospodarovania. V rámci tohto opatrenia sa poskytuje podpora pre investície v lesoch, 
ktoré sú v súlade s režimom lesného hospodárstva a pre ktoré boli vypracované povinné plány 
obhospodarovania v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi. Finančné prostriedky 
vyčlenené na toto opatrenie dosahujú výšku 91 mil. EUR a pomoc bude poskytnutá na 
investície na úrovni lesníckych usadlostí s cieľom vykonať kroky a opatrenia, ktoré sú 
požadované v plánoch obhospodarovania alebo s týmito plánmi priamo súvisia, a následne 

                                               
1 Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005.
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viesť k zvýšeniu hospodárskej hodnoty lesov, ako aj na investície do zariadení na zber. 

Rumunský program rozvoja vidieka takisto zahŕňa opatrenie zamerané na prvé zalesnenie 
poľnohospodárskej pôdy. Na toto opatrenie boli vyčlenené finančné prostriedky vo výške 
188 mil. EUR. Opatrenie je zamerané na zlepšenie stavu životného prostredia vo vidieckych 
oblastiach prostredníctvom trvalo udržateľného využívania pôdy a obhospodarovanie 
prostredníctvom zalesňovania. 
Pokiaľ ide o bezprostrednú budúcnosť, v návrhu nariadenia Európskej komisie týkajúcom sa 
rozvoja vidieka po roku 20131 sa niekoľkokrát uvádza odvetvie lesného hospodárstva 
v súvislosti s podrobnými prioritami Únie v oblasti rozvoja vidieka. Ide napríklad o prioritu 1 
(prenos znalostí a inovácie) a prioritu 5 (efektívne využívanie zdrojov a prechod 
k nízkouhlíkovému hospodárstvu odolnému voči zmene klímy), ktoré úzko súvisia 
s konkurencieschopnosťou.

Na konkurencieschopnosť lesného hospodárstva sa výslovne zameriava navrhované opatrenie 
investícií do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov. Podpora v rámci 
poslednej časti tohto opatrenia (týkajúcej sa investícií do nových lesníckych technológií 
a spracovania lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh) je výslovne dostupná nielen pre 
súkromných majiteľov lesov, obce a ich združenia, ale aj pre mikropodniky, malé a stredne 
veľké podniky.

Komisia sa domnieva, že jej návrhy na obdobie rokov 2014 – 2020 obsahujú značný počet 
ustanovení týkajúcich sa odvetvia lesného hospodárstva, a pokiaľ ide o toto odvetvie, sú 
v súlade s požiadavkami stratégie Európa 2020.

Záver

Komisia môže potvrdiť, že politika Európskej únie v oblasti rozvoja vidieka ponúka veľa 
možností pre odvetvie lesného hospodárstva. Pokiaľ ide o druh investícií, o ktorý sa 
predkladateľka petície zaujíma, pravdepodobne najrelevantnejšie je opatrenie zamerané na 
zhodnotenie poľnohospodárskych a lesníckych výrobkov, keďže ponúka pomoc pre malé 
podniky na spracovanie lesníckych výrobkov vrátane vytvárania obnoviteľnej energie z lesnej 
biomasy.

Komisia nemôže pomôcť predkladateľke petície priamo získať takúto podporu, keďže v rámci 
zdieľaného hospodárenia zodpovedajú za vykonávanie programov rozvoja vidieka členských 
štátov príslušné vnútroštátne orgány. Predkladateľka petície sa môže obrátiť na riadiaci orgán 
rumunského programu na rozvoj vidieka (ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka), 
ktorý má na starosti stanovenie podrobných podmienok pomoci (napr. kritérií oprávnenosti 
a výberu), vypisovanie výziev na predkladanie návrhov a výber jednotlivých projektov, 
ktorým bude poskytnutá pomoc v rámci rumunského PRV.

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


