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Tema: Peticija Nr. 0386/2013 dėl cukraus rinkos organizavimo, kurią pateikė 
Vokietijos įmonė „Gut Clarenhof GbR“

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas turi ūkį, kuriame tvariai auginami cukriniai runkeliai. Peticijos pateikėjas 
pageidauja, kad cukraus rinkos reguliavimo priemonių taikymas būtų pratęstas iki 2020 m. 
Peticijos pateikėjas teigia, kad jis ir jo kolegos ūkininkai užtikrina stabilų aprūpinimą 
cukrumi, patenkina 85 proc. cukraus paklausos, vykdo tvarią gamybą pagal griežtus 
ekologinius standartus (50 proc. mažiau azoto), padeda išsaugoti biologinę įvairovę ir kad 
cukrinių runkelių auginimas padeda sustiprinti kaimo ekonomiką, o taip pat užtikrina 
užimtumą. Jis teigia, kad visam tam iškils grėsmė, jeigu rinkos reguliavimo priemonių 
taikymas bus nutrauktas. Cukriniai runkeliai negali būti auginami dempingo kainomis, todėl 
atsisakius rinkos reguliavimo sistemos ūkiams neabejotinai teks skelbti bankrotą. Net jei iš 
verslo pasitrauks nedidelis ūkių skaičius, nebeliks cukraus rafinavimo fabrikams išlaikyti 
būtinos atsargų kritinės masės ir Europos cukraus gamybos pramonei iškils pavojus. Be to, 
reikia atsižvelgti į tai, kad stambūs cukraus vartotojai skundžiasi prasta importuojamo cukraus 
kokybe. Peticijos pateikėjas ragina Europos Parlamentą balsuoti už rinkos reguliavimo 
sistemos pratęsimą iki 2020 m.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. lapkričio 11 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2014 m. sausio 31 d.

Po to, kai 2006–2010 m. buvo restruktūrizuotas cukraus sektorius, ES turi mažesnį, bet 
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efektyvesnį cukraus sektorių, kuris yra pasiruošęs ateičiai be kvotų.

Prie pasiūlymo dėl būsimosios Bendros žemės ūkio politikos pridėtame Komisijos atliktame 
poveikio vertinime parodoma, kad ES ir toliau esama stiprios ir gyvybingos cukraus gamybos 
grandinės. Be to, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ir Maisto ir 
žemės ūkio organizacijos (FAO) žemės ūkio perspektyvos dokumente pateikiama prognozė, 
kad cukraus kainos pasaulio rinkoje išliks aukštos ir gerokai didesnės nei praeitame 
dešimtmetyje. Todėl Komisija yra įsitikinusi, kad ES cukraus sektorius ir toliau galės vykdyti 
gamybą aplinkoje be kvotų.

2013 m. birželio mėn. Taryba ir Europos Parlamentas pasiekė susitarimą dėl būsimosios 
Bendros žemės ūkio politikos. Cukraus atveju, atsižvelgus į visus įvairių suinteresuotųjų šalių 
interesus buvo nuspręsta cukraus kvotas pratęsti dar dviem metams iki 2017 m. rugsėjo 30 d., 
po šios dienos kvotų nebeliks. Tuo būtu sektoriui bus suteikti dveji metai, kad jis galėtų
prisitaikyti.

Išvada

Sprendimu nustatyti aiškią kvotų galiojimo pabaigos datą peticijos pateikėjui suteikiami dar 
dveji metai prisitaikyti prie padėties, kai kvotų nebus.


