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A hírek között gyakran lehet hallani az
Európai Uniós csatlakozási folyamattal
kapcsolatban, hogy a 10 tagjelölt ország
az Athéni Csúcsértekezlet után aktívan
részt vesz a közösség munkájában. Ez a
Közös Agrárpolitikát, a KAP-ot érintve
azt jelenti, hogy a belépô országok mi-
niszterei rendszeresen ott ülnek tanács-
kozási joggal a Tanács ülésén, elmond-
hatják, és el is mondják a véleményüket,
képviselik országaik érdekeit. 

Legutóbb több fordulós miniszteri
szintû értekezlet volt Luxembourgban a
Közös Agrárpolitika reformjával kapcso-
latban. A hajnalig tartó egyezkedések
után jött létre a kompromisszum, aminek
egyik fontos célja a fenntartható mezô-
gazdaság ösztönzése, támogatása, illetve
a vidékfejlesztési intézkedések tovább-
fejlesztése, erôsítése. 

A KAP reform keretében, a vidékfej-
lesztési rendelet (1257/1999/EK a
www.fvm.hu-n az Erdészet címszó alatt
több rendelet mellett ez is megtalálható
magyarul) módosítására is sor került. 

Egy ilyen rendeletmódosítást hosszú
elôkészítés és egyeztetés elôz meg, mely-
ben már figyelembe veszik az új tagok
véleményét is. A vidékfejlesztési rendelet
erdészeti fejezete (VIII) is módosításra
került. Ennek a módosításnak a kialakítá-
sa magyar közremûködéssel is készült.

Jelenleg még nincs meg a rendelet
teljesen végleges szövege, még apróbb
változások lehetnek, tekintettel a közösség
több nyelvet figyelembe vevô szóhaszná-
lataira, de a Tanács által Luxembourgban
elfogadott szöveg már megismerhetô.

Ez alapján várhatóan az alábbi mó-
dosítások lépnek életbe:

A 1257/1999/EK rendelt 29. cikkelyé-
nek 3. bekezdése módosul, ami jelenleg
az alábbit tartalmazza:

3. A támogatás csak magánszemé-
lyek, azok társaságai vagy önkormány-
zatok és azok társaságai tulajdonában
levô erdôk és területek vonatkozásában
adható. Ez a korlátozás nem vonatkozik
a 30. cikk (1) bekezdésének hatodik for-
dulatában megállapított intézkedésekre.

Ez azt jelenti, hogy a közösségi támo-
gatások közül a mezôgazdasági területek
erdôtelepítése kivételével (31.cikk) a kü-
lönféle erdészeti támogatások kedvez-
ményezettjei csak a fentiek lehetnek, ki-
véve a 30. cikk (1) bekezdését: – termé-
szeti katasztrófák és tüzek által károsított
erdészeti termelôképesség helyreállítása
és megfelelô megelôzô intézkedések beve-
zetése. Azaz ez utóbbi esetben az állami

tulajdonú erdôterületek is kaphatnak tá-
mogatást. 

Az új változás néhány jelenlegi és fôleg
több új tagországot érint, ahol jelentôsebb
állami tulajdonú erdôterület található.

Az új szöveg szerint a támogatási
korlátozás nem vonatkozik az erdôk-
be történô befektetésekre, amennyi-
ben azok az erdôk jelentôs szociális
és ökológiai értékének növelését
szolgálják, illetve, változatlan marad a
természeti katasztrófák és tüzek esetére
szóló korlátozásmentesség.

A rendelet (majd) azt is kimondja,
hogy az állami területek esetében adott
támogatás nem lehet versenytorzító és
ezen erdôk gazdasági célú feljavítására
ez a támogatás nem vonatkozhat.

Ez a változás azt jelenti, hogy az er-
dôk közjóléti és ökológiai célú beruhá-
zásai esetén az állami tulajdonú erdôk
is kaphatnak közösségi támogatást–
amennyiben a tagország rendelkezik
elegendô erre a célra felhasználható
közösségi támogatási kerettel. 

Azonban mindenképpen fontos jelzés
ez, hiszen az erdôk komplex szerepét is-
meri el a vidékfejlesztésben és a termé-
szet védelmében.

A rendelet 31. cikkelyében eddig is
szerepelt, hogy a mezôgazdasági terüle-
tek erdôsítése esetén az állami tulajdon
erdôsítésekor támogatás adható az erdô
létesítéséért, de az ápolásért és a mezô-
gazdasági jövedelem felhagyásából be-
következô jövedelem pótlására támoga-
tás már nem adható.

A módosítás ebben az esetben arról
rendelkezik, hogy az állami terület bérlô-
je szintén kaphat támogatást az erdôsíté-
si költségeken felül, azaz az ápolásért 5
évig, illetve a kiesô jövedelem pótlására
maximum 20 évig.

Röviden; az állami terület hosszú távú
bérlôje is jogosult a magántulajdonosok
számára elérhetô támogatásokra. 

Természetesen meg kell várni a ren-
delet hivatalos lapban megjelenô szöve-
gét, illetve a rendelet végrehajtásáról szó-
ló rendeletet is, de a fenti változások is-
merete hasznos lehet a jövô tervezésével
kapcsolatban.

A rendeletmódosítás kidolgozásával
kapcsolatban említett magyar közremû-
ködésrôl annyi elmondható, hogy a
2002. októberében a belga elnökség alatt
tartott európai erdészeti vezetôk értekez-
letén megkezdôdött az ezzel kapcsolatos
eszmecsere, melynek eredményeként
már karácsony elôtt egy háttéranyag ké-

szült a Bizottság számára. Ennek az
anyagnak egyik „betétje” a már említett
www.fvm.hu weblap erdészeti fejezeté-
ben „Az állami erdôk közjóléti szerepe”
felirat alatt elérhetô. Ez a videoklip a
Windows media player segítségével le-
játszható magyarul, illetve az angol olda-
lon az angol nyelvû „eredetiben”.

A megbeszélések, egyeztetések tovább
folytatódtak a görög elnökség alatti erdé-
szeti vezetôk értekezletén is. Természete-
sen a fô szerep a minisztereké volt, akik
végül Luxembourgban megszavazták a
tervezetet. Jelenleg is folyik a már említett
aktív megfigyelôi státusszal kapcsolatos
munka Brüsszelben nemcsak miniszteri,
hanem munkabizottsági szinteken is.

Napjainkban az erdôk tûz és lég-
szennyezés elleni védelmével kapcsola-
tos új kibôvített tartalmú rendelet a „For-
est Focus” – „Erdôk a Központban” – ki-
dolgozása folyik. Ezt a munkát a Környe-
zetvédelmi Fôigazgatóság fogja össze a
Mezôgazdasági Fôigazgatóság és az Ál-
landó Erdészeti Tanács részvételével. 

Hasonlóképpen egy új rendelet kidol-
gozása van folyamatban az illegális faki-
termelés és fakereskedelem visszaszorí-
tása érdekében, amely a Tanács és a Par-
lament kezdeményezésére indult (a ren-
delet neve angol rövidítéssel: FLEGT) a
Mezôgazdasági Fôigazgatóság koordiná-
lásával.

Talán ad egy kis bepillantást a ku-
lisszák mögé az is ha tudjuk, hogy ezek a
munkabizottsági ülések általában egy na-
posak. Ez azt jelenti, hogy a résztvevôk
nagy része reggel 3-4 órakor felkel, ki-
megy a repülôtérre, távolságtól függôen
1-3 órát repül 9.30-10.00 órakor beül a ta-
nácsterembe, majd egy ebédszünet után
este 6 óra felé végez, kiballag a reptérre
és szerencsés esetben már éjfél elôtt ágy-
ba is kerül. Másnap reggel (24 órán belül
elkészíti a beszámolót) folytatja a munká-
ját és készül a következô ülésre. (A regge-
li 6.10 –es és az este visszajövô 20.30-as
brüsszeli járaton több ilyen aktatáskás
utast látni.)

Ezek a munkabizottságok fôleg a me-
zôgazdasági területeket érintik a piacsza-
bályozási kérdések miatt esetenként he-
tente, illetve kéthetente vagy havonta.

Az erdészet esetében, ahol egyelôre
nincs közös erdészeti politika, ott csak a
rendeletalkotások közepette van hason-
ló helyzet, amikor sûrûsödnek a külön-
bözô szintû és munkacsoportú ülések,
mint most.

Remélem ezzel a kis beszámolóval si-
került friss információval ellátni a kollé-
gákat.
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