
CM\1018621NL.doc PE528.223v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

31.1.2014

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0386/2013, ingediend door Gut Clarenhof GbR (Duitse 
nationaliteit), over de marktordening in de sector suiker

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener heeft een boerderij waar suikerbieten op duurzame wijze worden verbouwd. Indiener 
pleit voor de verlenging van de marktordening in de sector suiker tot 2020. Indiener stelt dat 
hij en zijn collega-boeren zorgen voor een stabiel aanbod aan suiker, dat zij in 85 % van de 
vraag naar suiker voorzien, dat zij op duurzame wijze en in overeenstemming met strenge 
milieunormen (50 % vermindering van stikstof) produceren, dat zij bijdragen tot het behoud 
van de biodiversiteit en dat de teelt van suikerbieten zorgt voor een versterking van de 
plattelandseconomie en de werkgelegenheid. Hij stelt dat dit alles in gevaar komt wanneer de 
marktordening in de sector suiker wordt beëindigd. Suikerbieten kunnen niet tegen 
dumpprijzen worden geteeld. Afschaffing van de marktordening zal er ongetwijfeld toe leiden 
dat boerderijen het onderspit delven. Zelfs wanneer niet meer dan een beperkt aantal 
boerderijen teloor gaat, zal het noodzakelijke kritische aantal voor het behoud van 
suikerraffinaderijen niet meer bestaan en komt de Europese suikerproductie in gevaar. Dit 
hoewel grootverbruikers van suiker klagen over de slechte kwaliteit van buitenlandse suiker. 
Indiener verzoekt het Europees Parlement voor de verlenging van de marktordening voor de 
sector suiker tot 2020 te stemmen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 november 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 31 januari 2014
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Sinds de herstructurering van de suikersector tussen 2006 en 2010 heeft de EU een kleinere 
maar efficiëntere suikersector, die beter voorbereid is op een markt zonder quota's.

Uit de effectbeoordeling door de Commissie, die aan het voorstel voor het toekomstig 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid gekoppeld was, blijkt dat een weerbare en duurzame 
suikerproductiesector in de EU prima overlevingskansen heeft. Bovendien voorspellen de 
landbouwvooruitzichten van de OESO en de Voedsel- en Landbouworganisatie dat de 
suikerprijzen op de wereldmarkt zich op een hoog peil zullen handhaven, ver boven het 
gemiddelde van het vorige decennium. Daarom is de Commissie ervan overtuigd dat de 
suikersector in de EU ook in een quotaloze omgeving zal kunnen blijven produceren.

In juni 2013 bereikten de Raad en het Europees Parlement een akkoord over het toekomstig 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Wat de suikersector betreft werd, na 
inoverwegingneming van de belangen van alle marktdeelnemers, besloten het stelsel van de 
suikerquota met twee jaar te verlengen, tot 30 september 2017, waarna voorgoed de stekker 
uit het stelsel wordt gehaald. Op die manier krijgt de sector twee jaar extra om zich aan te 
passen.

Conclusie

Het besluit om voor het quotastelsel een duidelijke einddatum vast te stellen geeft indiener 
twee jaar langer de tijd om zich aan de nieuwe quotaloze situatie aan te passen.


