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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtójának van egy cukorrépát fenntartható módon termelő gazdasága. 
Támogatja a cukorpiac szervezésének 2020-ig történő meghosszabbítását. A petíció 
benyújtója megjegyzi, hogy ő és gazdálkodó társai stabil cukorellátást biztosítanak – a 
cukorkereslet 85%-át fedezik –, fenntartható módon, a szigorú ökológiai előírásokkal 
összhangban termelnek (a nitrogén 50%-os csökkentésével), továbbá elősegítik a biológiai 
sokféleség megőrzését, és a cukorrépa-termesztés révén hozzájárulnak a vidék gazdaságának 
növeléséhez és munkahelyek teremtéséhez. Kijelenti, hogy amennyiben a piac szervezése 
megszűnik, mindez veszélybe kerül. A cukorrépa nem termeszthető dömpingáron, és a 
piacszervezés megszüntetése kétségtelenül maga után vonja a gazdaságok csődjét. Még ha 
csak egy korlátozott számú gazdaság hagyja is el az üzletágat, a cukorfinomítók 
fenntartásához szükséges kritikus tömeg már nem lesz meg, és az európai cukortermelés 
veszélybe kerül. Ez annak ellenére így van, hogy a nagy cukorfogyasztók kifogásolják a 
külföldi cukor rossz minőségét. A petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy a 
piacszervezés 2020-ig történő meghosszabbítása mellett szavazzon.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. november 11. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2014. január 31.

A cukorágazat 2006 és 2010 közötti szerkezetátalakítását követően az Unió egy kisebb, de 
hatékonyabb cukorágazattal rendelkezik, amely felkészült a kvóták nélküli jövőre.

A Bizottság által végzett, a közös agrárpolitika jövőjéről szóló javaslatot kísérő hatásvizsgálat 
arra mutat rá, hogy az erős és életképes uniós cukortermelési lánc fenn fog maradni.
Ezenkívül az OECD és a FAO mezőgazdasági kilátásokról szóló kiadványa azt vetíti előre, 
hogy a cukor világpiaci ára továbbra is magas marad, és jócskán meghaladja majd az előző 
évtized átlagát. A Bizottság emiatt meg van győződve arról, hogy az uniós cukorágazat 
kvóták nélküli környezetben is képes lesz folytatni a termelést.

2013 júniusában a Tanács és az Európai Parlament egyezségre jutott a közös agrárpolitika 
jövőjéről. A cukor tekintetében – a különféle érdekeltek érdekeinek figyelembevételét 
követően – úgy határoztak, hogy további két évvel meghosszabbítják a cukorkvóták 
érvényességét egészen 2017. szeptember 30-ig, amely időpont után meg fognak szűnni a 
kvóták. Ez további két évet biztosít az ágazatnak az alkalmazkodásra.

Következtetés

A kvóták érvényességének végső határidejét megállapító határozat további két évet biztosít a 
petíció benyújtójának arra, hogy alkalmazkodjon az új, kvóták nélküli helyzethez.


