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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0386/2013, adresată de Gut Clarenhof GbR, de cetățenie germană, 
privind organizarea pieței zahărului

1. Rezumatul petiției

Petiționarul deține o fermă unde se cultivă sfeclă de zahăr în mod durabil. Petiționarul 
pledează pentru extinderea organizării pieței de zahăr până în 2020. Petiționarul afirmă că el 
și colegii săi de breaslă fermieri asigură un stoc stabil de zahăr, că asigură 85 % din cererea de 
zahăr, că produc zahărul într-un mod durabil în conformitate cu standarde ecologice stricte 
(50 % reducere a azotului), contribuie la conservarea biodiversității și, prin cultivarea sfeclei 
de zahăr, contribuie la încurajarea economiei rurale, precum și la crearea de locuri de muncă. 
Acesta afirmă că toate acestea vor fi puse în pericol dacă se va încheia organizarea pieței. 
Sfecla de zahăr nu poate fi cultivată la prețuri de dumping, iar abandonarea organizării pieței 
va avea ca urmare în mod cert falimentul fermelor. Chiar dacă s-ar retrage din activitate un 
număr limitat de ferme, masa critică necesară pentru menținerea rafinăriilor de zahăr nu va 
mai exista, iar producția europeană de zahăr va fi amenințată. Aceasta în ciuda faptului că un 
număr mare de consumatori de zahăr se plâng de calitatea inferioară a zahărului produs de 
străini. Petiționarul solicită Parlamentului European să voteze în favoarea extinderii 
organizării pieței până în 2020.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 11 noiembrie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 31 ianuarie 2014

După restructurarea sectorului zahărului între 2006 și 2010, UE are un sector al zahărului mai 
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mic, dar mai eficient, care este pregătit pentru un viitor fără cote.

Evaluarea impactului realizată de Comisie care însoțește propunerea privind viitoarea politică 
agricolă comună arată că lanțul de producție a zahărului din UE va fi în continuare puternic și 
viabil. În plus, previziunile OCDE-FAO privind agricultura arată că prețul zahărului pe piața 
mondială va rămâne ridicat, mult peste media din ultimul deceniu. Prin urmare, Comisia este 
convinsă că sectorul zahărului din UE va fi în continuare în măsură să producă într-un mediu 
fără cote.

În iunie 2013 s-a ajuns la un acord între Consiliu și Parlamentul European cu privire la 
viitoarea politică agricolă comună. După ce s-au luat în considerare interesele tuturor părților 
implicate, în ceea ce privește zahărul s-a decis să se prelungească cotele pentru alți doi ani, 
până la 30 septembrie 2017. După această dată, cotele vor fi eliminate. Astfel, sectorul va 
avea la dispoziție alți doi ani pentru a se adapta.

Concluzie

Decizia de a stabili o dată certă pentru eliminarea cotelor îi acordă petiționarului o perioadă 
suplimentară de doi ani pentru a se adapta la noua situație, fără cote.


