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Suġġett: Petizzjoni 0386/2013 imressqa minn Gut Clarenhof GbR, ta' ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar l-organizzazzjoni tas-suq taz-zokkor

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant għandu razzett fejn titkabbar b'mod sostenibbli l-pitrava zokkrija. Il-
petizzjonant huwa favur l-estensjoni tal-organizzazzjoni tas-suq taz-zokkor sal-2020. Il-
petizzjonant jgħid li hu u l-bdiewa l-oħra sħabu jiżguraw provvista stabbli ta' zokkor, li tkopri 
85 % tad-domanda taz-zokkor, li dan jipproduċuh b'mod sostenibbli f'konformità ma' 
standards ekoloġiċi stretti (tnaqqis ta' 50 % mill-emissjonijiet tan-nitroġenu), b'hekk jgħinu 
biex jippreservaw il-bijodiversità filwaqt li l-kultivazzjoni tal-pitrava zokkrija ssaħħaħ l-
ekonomija rurali, kif ukoll tipprovdi l-impjieg. Huwa jsostni li, jekk tintemm l-
organizzazzjoni tas-suq, dan kollu ser jitpoġġa f'periklu. Il-pitrava zokkrija ma tistax titkabbar 
bi prezzijiet tad-dumping, u l-abbandun tal-organizzazzjoni tas-suq mingħajr dubju ser 
iwassal għall-falliment tal-irziezet. Anke jekk numru limitat ta' rziezet iwaqqfu l-attività 
kummerċjali tagħhom, il-massa kritika meħtieġa biex jingħata appoġġ lir-raffineriji taz-
zokkor ma tibqax teżisti u l-produzzjoni Ewropea taz-zokkor titpoġġa f'periklu. Dan minkejja 
l-fatt li l-konsumaturi kbar taz-zokkor qegħdin jilmentaw dwar il-kwalità fqira taz-zokkor 
barrani. Il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew biex jivvota favur l-estensjoni tal-
organizzazzjoni tas-suq sal-2020.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-11 ta' Novembru 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-31 ta' Jannar 2014
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Wara r-ristrutturar tas-settur taz-zokkor bejn l-2006 u l-2010, l-UE għandha settur taz-zokkor 
iżgħar iżda aktar effiċjenti li huwa preparat għal futur mingħajr kwoti.

Il-valutazzjoni tal-impatt li wettqet il-Kummissjoni, li takkumpanja l-proposta għall-Politika 
Agrikola Komuni futura, turi l-kontinwazzjoni ta' katina ta' produzzjoni taz-zokkor b'saħħitha 
u vjabbli fl-UE. Barra minn hekk, skont il-prospettiva agrikola tal-OECD u l-FAO, il-
prezzijiet taz-zokkor fis-suq dinji se jibqgħu għoljin, ħafna aktar mill-medja tad-deċennju li 
għadda. Għaldaqstant, il-Kummissjoni tinsab konvinta li s-settur taz-zokkor tal-UE se jibqa' 
jkun kapaċi jipproduċi f'ambjent mingħajr kwoti.

F'Ġunju 2013 ntlaħaq ftehim bejn il-Kunsill u l-Parlament Ewropew dwar tal-Politika 
Agrikola Komuni futura.

Fir-rigward taz-zokkor, u filwaqt li jittieħed kont tal-interessi ta' partijiet interessati differenti, 
ġie deċiż li l-kwota taz-zokkor tiġi estiza għal sentejn oħra sa Settembru 2017, u dan se jkun 
segwit mit-tmiem tal-kwoti. B'dan il-mod, is-settur se jkollu sentejn żmien biex jadegwa ruħu.
Konklużjoni

Id-deċiżjoni li tiġi stabbilita data ta' skadenza ċara għall-kwoti tagħti lill-petizzjonant sentejn 
aktar biex jadegwa għal sitwazzjoni ġdida mingħajr kwoti.


