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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0386/2013, ktorú predkladá Gut Clarenhof GbR, nemecký štátny 
občan, o organizácii trhu s cukrom

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície má poľnohospodársky podnik, kde trvalo udržateľným spôsobom pestuje 
cukrovú repu. Prihovára sa za predĺženie organizácie trhu s cukrom do roku 2020. 
Predkladateľ petície uvádza, že spolu s ďalšími poľnohospodármi zaisťujú stabilné zásoby 
cukru, že uspokojujú 85 % dopytu po cukre, že produkujú cukor trvalo udržateľným 
spôsobom v súlade s prísnymi ekologickými normami (50 % zníženie obsahu dusíka), že 
pomáhajú chrániť biodiverzitu a že pestovanie cukrovej repy podporuje hospodárstvo vidieka 
a zamestnanosť. Tvrdí, že v prípade ukončenia organizácie trhu budú všetky tieto prínosy 
ohrozené. Cukrovú repu nie je možné pestovať za dumpingové ceny a zrušenie organizácie 
trhu nepochybne pritlačí poľnohospodárov k múru. Ak svoju činnosť ukončí hoci len 
obmedzený počet poľnohospodárskych podnikov, potrebné kritické množstvo na zásobovanie 
cukrovarov nebude viac zaistené a európska produkcia cukru bude ohrozená. A to aj napriek 
skutočnosti, že veľkí spotrebitelia cukru sa sťažujú na zlú kvalitu zahraničného cukru. 
Predkladateľ petície žiada Európsky parlament, aby hlasoval za predĺženie organizácie trhu 
do roku 2020.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 11. novembra 2013. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie, doručená 31. januára 2014

Po reštrukturalizácii sektora cukru v rokoch 2006 – 2010 má EÚ menší ale efektívnejší sektor 
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cukru, ktorý je pripravený na budúcnosť bez kvót.

Posúdenie vplyvu, ktoré vykonala Komisia v súvislosti s návrhom budúcej spoločnej 
poľnohospodárskej politiky, ukazuje, že v EÚ pretrváva silný a životaschopný reťazec výroby 
cukru. Navyše, výhľady OECD-FAO v poľnohospodárstve predpovedajú, že ceny cukru 
na svetovom trhu zostanú aj naďalej vysoké, vysoko nad priemerom v predošlej dekáde. 
Komisia je preto presvedčená, že sektor cukru EÚ bude môcť aj naďalej produkovať 
v prostredí bez kvót.

V júni 2013 sa Rada a Európsky parlament dohodli na budúcej spoločnej poľnohospodárskej 
politike. V súvislosti s cukrom a po zohľadnení všetkých záujmov zainteresovaných skupín sa 
rozhodlo, že sa kvóta na cukor predĺži o ďalšie dva roky do 30. septembra 2017, kedy kvóty 
skončia. To zabezpečí sektoru dva dodatočné roky na prispôsobenie sa.

Záver

Rozhodnutie, ktoré presne stanovuje termín konca kvóty, poskytuje predkladateľovi petície 
dva roky navyše na prispôsobenie sa novým podmienkam bez kvót.


