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1. Sammendrag

Andrageren har en gård, hvor der dyrkes sukkerroer på en bæredygtig måde. Andrageren 
foreslår at forlænge markedsordningen for sukker indtil 2020. Andrageren anfører, at han og 
hans kolleger sikrer en stabil sukkerforsyning, at de leverer 85 % af efterspørgslen efter 
sukker, at de producerer på en bæredygtig måde i overensstemmelse med strenge økologiske 
standarder (50 % mindre kvælstof), at de medvirker til at bevare biodiversiteten, og at 
dyrkningen af sukkerroer bidrager til at styrke økonomien i landdistrikterne samt skabe 
beskæftigelse. Han anfører, at alt dette vil blive bragt i fare, hvis markedsordningen bringes til 
ophør. Sukkerroer kan ikke dyrkes til dumpingpriser, og ophævelsen af markedsordningen vil 
uden tvivl få gårde til at bukke under. Hvis selv et begrænset antal gårde bliver nedlagt, vil 
den kritiske masse, der er nødvendig for at bevare sukkerraffinaderierne, ikke længere 
eksistere, og den europæiske sukkerproduktion vil blive bragt i fare. Dette sker til trods for, at 
store sukkerforbrugere klager over udenlandsk sukkers dårlige kvalitet. Andrageren opfordrer 
Europa-Parlamentet til at stemme for at forlænge markedsordningen indtil 2020.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. november 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 31. januar 2014

Efter omstruktureringen af sukkersektoren mellem 2006 og 2010 har EU en mindre, men 
mere effektiv sukkersektor, som er forberedt på en fremtid uden kvoter.
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Den konsekvensanalyse, som Kommissionen har foretaget, og som ledsager forslaget til den 
fremtidige fælles landbrugspolitik, viser, at der fortsat vil være en stærk og levedygtig 
sukkerproduktionskæde i EU. Desuden forudses det i OECD's og FAO's rapport "Agricultural 
Outlook", at sukkerpriserne på verdensmarkedet vil forblive høje, godt over gennemsnittet for 
det sidste årti. Derfor er Kommissionen overbevist om, at EU's sukkersektor fortsat vil kunne 
producere også uden kvoter.

I juni 2013 nåede Rådet og Europa-Parlamentet til enighed om den fremtidige fælles 
landbrugspolitik. Efter at have taget hensyn til alle de forskellige interesserede parters 
forskellige interesser blev det besluttet at forlænge sukkerkvoten for to år mere indtil den 30. 
september 2017, hvorefter kvoterne skal ophøre. Det vil give sektoren to år mere til at tilpasse 
sig.

Konklusion

Beslutningen om at fastsætte en klar slutdato for kvoterne giver andrageren to år mere til at 
tilpasse sig den nye situation uden kvoter.


