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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

31.1.2014

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0386/2013, ko iesniedza Vācijas uzņēmums Gut Clarenhof 
GbR, par cukura tirgus organizāciju

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējam ir saimniecība, kurā ilgtspējīgā veidā tiek audzētas cukurbietes.
Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka cukura tirgus organizācijas termiņš būtu jāpagarina līdz 
2020. gadam. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka viņš un citi lauksaimnieki nodrošina stabilu 
cukura piedāvājumu, kas veido 85 % no cukura pieprasījuma, ka viņi ražošanu veic ilgtspējīgā 
veidā atbilstoši stingriem ekoloģiskiem standartiem (slāpekļa samazinājums 50 % apmērā) un 
palīdz saglabāt bioloģisko daudzveidību un ka cukurbiešu audzēšana palīdz veicināt lauku 
ekonomiku un nodrošina darbavietas. Viņš norāda, ka viss iepriekš minētais būs apdraudēts, 
ja tiks pārtraukta tirgus organizācija. Cukurbietes nevar audzēt par dempinga cenām, un tirgus 
organizācijas pārtraukšana neapšaubāmi nozīmētu to, ka saimniecības būtu spiestas pārtraukt 
darbību. Pat ja darbību pārtrauktu neliels skaits saimniecību, vairs nebūtu iespējams 
nodrošināt apjomu, kas nepieciešams, lai saglabātu cukura rafinēšanas rūpnīcas, un Eiropas 
cukura ražošanas nozare būtu apdraudēta. Tas notiks, neskatoties uz faktu, ka lielie cukura 
patērētāji sūdzas par ārvalstu cukura zemo kvalitāti. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas 
Parlamentu atbalstīt tirgus organizācijas termiņa pagarināšanu līdz 2020. gadam.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 11. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2014. gada 31. janvārī

Pēc cukura nozares pārstrukturizēšanas no 2006. līdz 2010. gadam ES cukura nozare ir 
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kļuvusi mazāka, bet produktīvāka, un tā ir gatava nākotnei bez kvotām.

Komisijas sagatavotais ietekmes novērtējums, kas pievienots priekšlikumam par kopējās 
lauksaimniecības politikas nākotni, liecina par spēcīgu un dzīvotspējīgu cukura ražošanas 
ķēdes turpināšanu ES. Turklāt ESAO un PLO lauksaimniecības izklāstā prognozēts, ka cukura 
cenas pasaules tirgū arī turpmāk būs augstas, proti krietni augstākas nekā iepriekšējā 
desmitgadē. Tāpēc Komisija ir pārliecināta, ka ES cukura nozare būs spējīga ražot bez 
kvotām.

2013. gada jūnijā Padome un Eiropas Parlaments panāca vienošanos par kopējās 
lauksaimniecības politikas nākotni. Attiecībā uz cukuru un ņemot vērā visas ieinteresēto pušu 
intereses, tika nolemts cukura kvotas pagarināt vēl uz diviem gadiem, proti līdz 2017. gada 
30. Septembrim, kad tiks atceltas kvotas. Tas dos nozarei divus papildu gadus, lai pielāgotos.

Secinājums

Lēmums noteikt skaidru beigu datumu kvotām dod lūgumraksta iesniedzējiem vēl divus 
gadus laika pielāgoties jaunajiem apstākļiem bez kvotām. 7


