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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0386/2007 af Allan J. Navratil, irsk statsborger, for Irish Biofuels 
Initiative, om omdannelse af den irske sukkerindustri til fremstilling af 
biobrændstof

1. Sammendrag

Andrageren tager afstand fra reformen af den irske sukkerindustris meget negative 
indvirkning på interessenterne og foreslår, at sukkerfabrikkerne holdes åbne og omdannes helt 
eller delvist til at fremstille ethanol eller butanol, sukkerbaserede biobrændstoffer.
Andrageren mener, at både den irske regering og de europæiske institutioner er ansvarlige for 
sukkerreformens nederlag og det egentlige ophør af sukkerfremstilling i Irland med alvorlige 
følgevirkninger for dem, der arbejder i denne industri. Andrageren mener, at en omdannelse 
til at producere biobrændstoffer kan være en løsning, der er i alle parters interesse, og 
anmoder de europæiske institutioner om at undersøge denne mulighed.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. september 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 29. november 2007.

"I. Andragendet/ Baggrund for andragendet

Andrageren klager over de særdeles negative følger, som reformen af den irske sukkerindustri 
har haft på interessenterne, og foreslår, at sukkerfabrikkerne holdes åbne og ombygges 
fuldstændig eller delvis til fremstilling af ethanol og butanol, sukkerbaserede biobrændstoffer.
Andrageren mener, at både den irske regering og de europæiske institutioner er ansvarlige for 
den fejlslagne sukkerreform og for, at sukkerproduktionen stort set er ophørt i Irland, hvilket har 
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alvorlige konsekvenser for dem, der arbejder inden for denne branche. Andrageren mener, at 
omstillingen til biobrændsel kan være en løsning, der er i alle parters interesse, og beder de 
europæiske institutioner undersøge denne mulighed.

II. Kommissionens bemærkninger

Reformen af sukkersektoren, som blev aftalt i november 2005, har til formål at skabe en 
bæredygtig fremtid for EU's sukkersektor. I en fremtidig situation med stærkere konkurrence 
bliver det nødvendigt med en gradvis nedsættelse af de interne priser og af EU's produktion.

For at lette en frivillig reduktion af EU's produktion indførte man en midlertidig 
omstruktureringsordning for at give de mindst konkurrencedygtige sukkervirksomheder 
mulighed for at afstå deres produktionskvoter mod erstatning.

Den tilgængelige omstruktureringsstøtte er faldende fra 730 euro/ton kvote i 2006/2007 og 
2007/2008 til 625 euro i 2008/2009 og 520 euro i 2009/2010. Der findes tre støtteniveauer:

 100 %, hvis fabrikken lukkes helt (fuldstændig afvikling)
 75 %, hvis kun de "sukker-relaterede" anlæg fjernes fra fabrikken (delvis afvikling)
 35 %, hvis man kun afstår sukkerproduktionskvoten

Alle sukkervirksomheder, der har fået tildelt en sukkerkvote af den pågældende medlemsstat, 
kan ansøge om omstruktureringsstøtte i den fireårige omstruktureringsperiode, enten til 
lukning af fabrikken, skift til bioethanolproduktion eller blot reduktion af produktionen af 
kvotesukker med en vis mængde og bevaring af alle produktionsfaciliteterne intakte.

Ledelsen af de enkelte sukkervirksomheder træffer en økonomisk beslutning om at videreføre
sukkerproduktionen på de betingelser, der er gældende efter reformen, eller om at ansøge om 
omstruktureringsstøtte. Hverken Kommissionen eller medlemsstaterne blander sig i denne 
beslutning.

Virksomheden skal indsende en ansøgning med en omstruktureringsplan, og medlemsstaten skal 
afgøre, hvorvidt omstruktureringsplanen er støtteberettiget. For at være støtteberettiget skal en 
omstruktureringsplan ligeledes indeholde en social- og arbejdsmarkedsplan samt en miljøplan, 
og der skal gives en vis erstatning til roedyrkerne. Omstruktureringsstøtten tildeles inden for 
rammerne af de finansielle midler i fonden til alle omstruktureringsansøgninger, som 
medlemsstaterne finder støtteberettigede, efter først-til-mølle-princippet. Når 
omstruktureringsstøtten er tildelt, er den pågældende virksomhed forpligtet til at udføre alle 
planlagte foranstaltninger og tiltag i omstruktureringsplanen. Hvis der tildeles 
omstruktureringsstøtte i en medlemsstat, modtager den pågældende medlemsstat 
diversificeringsstøtte for at kunne finansiere diversificeringsforanstaltninger i de berørte 
regioner. Hvis mere end 50 % af den nationale sukkerkvote afstås, ydes der supplerende støtte til 
diversificering, som kan udgøre op til 100 % af diversificeringsstøtten, hvis det, som for Irlands 
vedkommende, er 100 % af den nationale sukkerkvote, der afstås. Denne supplerende 
diversificeringsstøtte kan anvendes til diversificeringsforanstaltninger eller tildeles landmænd, 
der har været nødt til opgive sukkerproduktionen.

Den irske sukkerproducent Greencore har ansøgt om omstruktureringsstøtte til fuldstændig 
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afvikling af den tilbageværende fabrik i produktionsåret 2006/2007. De irske myndigheder har 
meddelt Kommissionen, at omstruktureringsplanen er støtteberettiget, og støtten er udbetalt. Det 
er ikke muligt at ændre denne proces og omdanne fabriksanlægget til bioethanolfremstilling, når 
alle interessenterne har modtaget erstatning for den fuldstændige lukning af fabrikken.

III. Konklusioner

Den midlertidige omstruktureringsfond for sukkerindustrien er en frivillig ordning, som blev 
indført i forbindelse med sukkerreformen i 2005 for at yde erstatning til sukkerproducenter og 
sukkerroedyrkere, som indstiller produktionen af kvotesukker i løbet af den fireårige 
omstruktureringsperiode. Det er korrekt, at der også kan ydes et vist støttebeløb fra 
omstruktureringsfonden, hvis en fabrik omstilles til produktion af biobrændsel. Men hvis en 
sukkervirksomhed vælger at ansøge om fuldstændig indstilling af sukkerproduktionen og 
fuldstændig afvikling af fabriksanlægget, er der tale om en økonomisk beslutning, som 
virksomhedens ledelse træffer. Rådet har ikke indført nogen mekanisme i sukkerreformen, der 
giver Kommissionen eller medlemsstaterne mulighed for at gribe ind i denne beslutning."

4. Kommissionens yderligere svar, modtaget den 2. september 2010. 

Kommissionen har lige modtaget ”situationsrapporten om gennemførelse af 
omstruktureringsplanen i Irland” fra de irske myndigheder (ministeriet for landbrug, fiskeri og 
fødevarer), hvori det fastslås, at alle sukkerproduktionsanlæggene er blevet fuldstændig 
afmonteret som fastlagt i den aftalte omstruktureringsplan, og nedrivningsarbejdet er faktisk 
fuldført.


