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PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

31.1.2014

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0386/2013, którą złożył Gut Clarenhof GbR (Niemcy), w sprawie 
organizacji rynku cukru

1. Streszczenie petycji

Składający petycję posiada gospodarstwo rolne, gdzie w zrównoważony sposób uprawia się 
buraki cukrowe. Składający petycję opowiada się za wydłużeniem organizacji rynku cukru do 
2020 r. Składający petycję twierdzi, że wraz z innymi rolnikami zapewnia stabilne dostawy 
cukru, że zaspokaja 85% zapotrzebowania na cukier, że ich produkcja jest zrównoważona i 
odbywa się zgodnie ze ścisłymi normami ekologicznymi (redukcja emisji azotu o 50%), że 
pomaga zachować różnorodność biologiczną oraz że uprawa buraków cukrowych sprzyja 
rozwojowi gospodarki wiejskiej i tworzeniu miejsc pracy. Twierdzi, że wszystko to będzie 
zagrożone, jeżeli organizacja rynku zostanie zakończona. Burak cukrowy nie może być 
uprawiany po cenach dumpingowych, natomiast rezygnacja z organizacji rynku niewątpliwie 
spowodowałaby upadek gospodarstw rolnych. Jeżeli choćby niewielka liczba gospodarstw 
rolnych przestanie funkcjonować, zabraknie masy krytycznej koniecznej dla utrzymania 
rafinerii cukru, co zagrozi europejskiej produkcji cukru. Stanie się tak pomimo faktu, że duża 
liczba konsumentów cukru skarży się na niską jakość cukru pochodzącego z zagranicy. 
Składający petycję wzywa Parlament Europejski do głosowania za wydłużeniem organizacji 
rynku do 2020 r.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 listopada 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 31 stycznia 2014 r.
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Po restrukturyzacji sektora cukru w latach 2006–2010 UE ma mniejszy, ale bardziej wydajny 
sektor cukru przygotowany na przyszłość bez kwot.

Przeprowadzona przez Komisję ocena skutków dołączona do wniosku w sprawie przyszłej 
wspólnej polityki rolnej wykazuje dalsze istnienie silnego i trwałego łańcucha produkcyjnego 
cukru w UE. Ponadto w przeglądzie rolniczym OECD-FAO przewiduje się, że ceny cukru na 
rynku światowym pozostaną wysokie, na poziomie dużo wyższym niż średnia w ostatnim 
dziesięcioleciu. Dlatego też Komisja jest przekonana, że sektor cukru UE nadal będzie 
funkcjonował w środowisku pozbawionym kwot.

W czerwcu 2013 r. Rada i Parlament Europejski osiągnęły porozumienie w sprawie przyszłej 
wspólnej polityki rolnej. W odniesieniu do cukru, po uwzględnieniu wszystkich interesów 
różnych zainteresowanych stron, postanowiono przedłużyć okres obowiązywania kwot cukru 
na kolejne dwa lata do 30 września 2017 r. – po tym okresie kwoty przestaną obowiązywać. 
Sektor zyska tym samym dwa dodatkowe lata na przystosowanie się.

Podsumowanie

Decyzja o ustanowieniu jasnej daty końcowej kwot pozostawia składającemu petycję dwa 
dodatkowe lata na przystosowanie się do nowej sytuacji bez kwot.


