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Комисия по петиции

31.1.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0386/2013, внесена от Gut Clarenhof GbR (Германия), относно 
организацията на пазара на захар

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията притежава земеделско стопанство, в което по устойчив начин 
се отглежда захарно цвекло. Вносителят на петицията се застъпва за удължаването на 
срока на организацията на пазара на захар до 2020 г. Вносителят на петицията твърди, 
че той и неговите колеги земеделски стопани гарантират стабилни доставки на захар, че 
задоволяват 85 % от търсенето за захар, че производството се извършва по устойчив 
начин, в съответствие със строгите екологични стандарти (50 % намаление в нивата на 
азот), че те спомагат за поддържането на биологичното разнообразие и че отглеждането 
на захарно цвекло стимулира развитието на селското стопанство, а също така и създава 
заетост. Той твърди, че това положение ще бъде застрашено, ако организацията на 
пазара бъде преустановена. Захарното цвекло не може да се отглежда при дъмпингови 
цени и премахването на организацията на пазара несъмнено би притиснало 
земеделските стопани до стената. Дори само ограничен брой земеделски стопанства да 
преустановят своята дейност, вече няма да е налице необходимата критична маса за 
поддържане на захарните рафинерии и производството на захар в Европа ще бъде 
застрашено. Това става въпреки това, че големи потребители на захар се оплакват от 
лошото качество на захарта, произведена в чужбина. Вносителят на петицията 
призовава Европейския парламент да гласува в полза на удължаването на срока на 
организацията на пазара до 2020 г.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11 ноември 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).
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3. Отговор от Комисията, получен на 31 януари 2014 г.

След преструктурирането на сектора на захарта между 2006 и 2010 г. ЕС има по-малък, 
но по-ефективен сектор на захарта, който е готов за бъдеще без квоти.

Оценката на въздействието, направена от Комисията, която придружава предложението 
за бъдещата Обща селскостопанска политика, показва продължаване на 
съществуването на силно и жизнеспособно производство на захар в ЕС. Освен това 
според прогнозите в Перспективите на селското стопанство на ОИСР–ФАО цените на 
захарта на световния пазар ще останат високи, значително над средните за предишното 
десетилетие. Следователно Комисията е убедена, че секторът на захарта в ЕС ще запази 
способността си да произвежда в среда без квоти.

През юни 2013 г. беше постигнато споразумение между Съвета и Европейския 
парламент по бъдещата Обща селскостопанска политика. По отношение на захарта и 
след като бяха отчетени всички интереси на различните заинтересовани страни, беше 
взето решение квотата за захарта да се удължи с още две години до 30 септември 
2017 г., след което квотите да бъдат премахнати. Това ще даде на сектора още две 
години за адаптиране.

Заключение

Решението, определящо ясно крайната дата за квотите дава на вносителя на петицията 
още две години за адаптиране към новото положение без квоти.


