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Θέμα: Αναφορά 0386/2007, του κ. Allan J. Navratil, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Irish Biofuels Initiative, σχετικά με τη μεταστροφή της 
παραγωγής της ιρλανδικής βιομηχανίας ζάχαρης προς την παραγωγή 
βιοκαυσίμων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει τον σοβαρότατο αρνητικό αντίκτυπο που είχε η μεταρρύθμιση της 
ιρλανδικής βιομηχανίας ζάχαρης στα ενδιαφερόμενα μέρη και προτείνει να παραμείνουν 
ανοικτά τα εργοστάσια ζάχαρης και να μεταστραφεί η παραγωγή τους πλήρως ή μερικώς 
στην παραγωγή αιθανόλης και βουτανόλης, βιοκαυσίμων με βάση τη ζάχαρη. Ο αναφέρων 
κατηγορεί τόσο την ιρλανδική κυβέρνηση όσο και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για την 
αποτυχία της μεταρρύθμισης του κλάδου της ζάχαρης και την ουσιαστική παύση της 
παραγωγής ζάχαρης στην Ιρλανδία, η οποία έχει σοβαρό αντίκτυπο σε όσους εργάζονται στον 
εν λόγω κλάδο. Ο αναφέρων θεωρεί ότι η μεταστροφή της παραγωγής στα βιοκαύσιμα θα 
μπορούσε να αποτελέσει λύση συμφέρουσα για όλους τους ενδιαφερόμενους και ζητεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διερευνήσει τη δυνατότητα αυτή.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Σεπτεμβρίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 29 Νοεμβρίου 2007.

I. Η αναφορά/Ιστορικό της αναφοράς
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Ο αναφέρων καταγγέλλει τον σοβαρότατο αρνητικό αντίκτυπο που είχε η μεταρρύθμιση της 
ιρλανδικής βιομηχανίας ζάχαρης στα ενδιαφερόμενα μέρη και προτείνει να παραμείνουν 
ανοικτά τα εργοστάσια ζάχαρης και να μεταστραφεί η παραγωγή τους πλήρως ή μερικώς 
στην παραγωγή αιθανόλης και βουτανόλης, βιοκαυσίμων  με βάση τη ζάχαρη. Ο αναφέρων 
κατηγορεί τόσο την ιρλανδική κυβέρνηση όσο και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για την 
αποτυχία της μεταρρύθμισης του κλάδου της ζάχαρης και την ουσιαστική παύση της 
παραγωγής ζάχαρης στην Ιρλανδία, η οποία έχει σοβαρό αντίκτυπο σε όσους εργάζονται στον 
εν λόγω κλάδο. Ο αναφέρων θεωρεί ότι η μεταστροφή της παραγωγής στα βιοκαύσιμα θα 
μπορούσε να αποτελέσει λύση συμφέρουσα για όλους τους ενδιαφερόμενους και ζητεί από τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να διερευνήσουν τη δυνατότητα αυτή.

II. Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής επί της αναφοράς

Η μεταρρύθμιση του κλάδου της ζάχαρης που συμφωνήθηκε τον Νοέμβριο του 2005 έχει ως 
στόχο να προβλεφθεί ένα αειφόρο μέλλον για τον κλάδο ζάχαρης της ΕΕ. Σε ένα μελλοντικό 
πλαίσιο αυξημένου ανταγωνισμού, είναι απαραίτητη η σταδιακή μείωση τόσο των εσωτερικών 
τιμών όσο και της παραγωγής της ΕΕ.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εθελοντική μείωση της παραγωγής της ΕΕ, θεσπίστηκε το 
προσωρινό καθεστώς αναδιάρθρωσης προκειμένου να επιτραπεί στις λιγότερο ανταγωνιστικές 
επιχειρήσεις ζάχαρης να παραιτηθούν από τις ποσοστώσεις παραγωγής τους λαμβάνοντας 
αποζημίωση.

Η ενίσχυση αναδιάρθρωσης που διατίθεται παρεκκλίνει από την ποσόστωση των 730 ευρώ/τόνο 
για το 2006/2007 και το 2007/2008, στα 625 ευρώ για το 2008/2009 και στα 520 ευρώ για το 
2009/2010. Υπάρχουν τρία επίπεδα ενίσχυσης:

 100% εάν το εργοστάσιο κλείσει εντελώς (πλήρης διάλυση)
 75% εάν καταργηθούν στο εργοστάσιο μόνο οι εγκαταστάσεις που «έχουν σχέση με τη ζάχαρη» 

(μερική διάλυση)
 35% εάν υπάρξει παραίτηση μόνο από την ποσόστωση παραγωγής ζάχαρης

Κάθε εταιρεία ζάχαρης στην οποία χορηγήθηκε ποσόστωση ζάχαρης από το σχετικό κράτος 
μέλος μπορεί να ζητήσει ενίσχυση αναδιάρθρωσης κατά τη διάρκεια της τετραετούς περιόδου 
αναδιάρθρωσης, είτε κλείνοντας το εργοστάσιο, μεταβαίνοντας στην παραγωγή 
βιοαιθανόλης, είτε απλώς μειώνοντας την ποσόστωση παραγωγής ζάχαρης κατά ένα 
ορισμένο ποσό και διατηρώντας ανέπαφες όλες τις εγκαταστάσεις παραγωγής.

Πρόκειται για οικονομική απόφαση της διοίκησης της κάθε εταιρείας ζάχαρης να συνεχίσει 
την ποσόστωση παραγωγής ζάχαρης με τους όρους που ισχύουν μετά τη μεταρρύθμιση ή να 
ζητήσει ενίσχυση αναδιάρθρωσης. Ούτε η Επιτροπή ούτε το κράτος μέλος παρεμβαίνει σε 
αυτήν την απόφαση.

Η εταιρεία πρέπει να υποβάλει αίτηση με ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης και το κράτος μέλος 
πρέπει να αποφασίσει εάν το σχέδιο αναδιάρθρωσης είναι επιλέξιμο. Προκειμένου να είναι 
επιλέξιμο, ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης πρέπει να περιλαμβάνει επίσης ένα κοινωνικό σχέδιο 
και ένα περιβαλλοντικό σχέδιο, και ένα ορισμένο ποσό από την αποζημίωση πρέπει να 
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δίνεται στους καλλιεργητές τεύτλων. Η ενίσχυση αναδιάρθρωσης χορηγείται στα πλαίσια των 
χρηματοδοτικών μέσων του ταμείου σε όλες τις αιτήσεις για αναδιάρθρωση που κρίνονται 
επιλέξιμες από κράτη μέλη βάσει του συστήματος εξυπηρέτησης με χρονική σειρά 
προτεραιότητας. Μετά τη χορήγηση της ενίσχυσης αναδιάρθρωσης, η ενδιαφερόμενη 
εταιρεία είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει όλα τα μέτρα και τις δράσεις που προβλέπονται 
στο σχέδιο αναδιάρθρωσης. Εάν η ενίσχυση αναδιάρθρωσης χορηγείται σε ένα κράτος μέλος, 
το εν λόγω κράτος μέλος λαμβάνει ενίσχυση διαφοροποίησης για τη χρηματοδότηση μέτρων 
διαφοροποίησης στις σχετικές περιφέρειες. Εάν υπάρξει παραίτηση για πάνω από το 50% της 
εθνικής ποσόστωσης ζάχαρης, χορηγείται επιπλέον ενίσχυση για διαφοροποίηση, η οποία 
φτάνει έως και το 100% της ενίσχυσης διαφοροποίησης εάν, όπως στην περίπτωση της 
Ιρλανδίας, υπάρξει παραίτηση από το 100% της εθνικής ποσόστωσης ζάχαρης. Αυτή η 
επιπλέον ενίσχυση για διαφοροποίηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μέτρα διαφοροποίησης 
ή να χορηγηθεί σε αγρότες που αναγκάστηκαν να σταματήσουν την παραγωγή ζάχαρης.

Η ιρλανδική εταιρεία επεξεργασίας ζάχαρης Greencore ζήτησε ενίσχυση αναδιάρθρωσης για 
πλήρη διάλυση του εναπομείναντος εργοστασίου της για την περίοδο εμπορίας 2006/2007. Οι 
ιρλανδικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή για την επιλεξιμότητα του σχεδίου αναδιάρθρωσης 
και χορηγήθηκε η ενίσχυση. Δεν υπάρχει δυνατότητα αντιστροφής αυτής της διαδικασίας και 
μετατροπής του εργοστασίου για την παραγωγή βιοαιθανόλης εφόσον όλοι οι θεσμικοί 
παράγοντες έχουν αποζημιωθεί για το πλήρες κλείσιμο του εργοστασίου.

III. Συμπεράσματα

Το προσωρινό ταμείο αναδιάρθρωσης για τη βιομηχανία της ζάχαρης είναι ένα εθελοντικό 
σχέδιο που θεσπίστηκε στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ζάχαρης του 2005, προκειμένου 
να αποζημιωθούν οι παραγωγοί και οι καλλιεργητές ζάχαρης που σταματούν την ποσόστωση 
παραγωγής ζάχαρης κατά τη διάρκεια της τετραετούς περιόδου αναδιάρθρωσης. Είναι 
αλήθεια ότι, στο πλαίσιο του ταμείου αναδιάρθρωσης, μπορεί επίσης να χορηγηθεί ένα 
ορισμένο ποσό ενίσχυσης εάν ένα εργοστάσιο μεταστραφεί στην παραγωγή βιοκαυσίμων. 
Ωστόσο, εάν μια εταιρεία ζάχαρης επιλέξει να ζητήσει τη συνολική παύση της παραγωγής 
ζάχαρης και την πλήρη διάλυση του εργοστασίου, πρόκειται για μια οικονομική απόφαση της 
διοίκησης της εταιρείας. Το Συμβούλιο δεν προέβλεψε κάποιον μηχανισμό στη μεταρρύθμιση 
της ζάχαρης που θα επέτρεπε είτε στην Επιτροπή είτε στο κράτος μέλος να παρέμβει σε 
σχέση με αυτήν την απόφαση.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2010.

Η Επιτροπή μόλις παρέλαβε την «Έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή του
προγράμματος αναδιάρθρωσης στην Ιρλανδία» από τις ιρλανδικές αρχές (Υπουργείο
Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων), στην οποία αναφέρεται ότι όλες οι εγκαταστάσεις
παραγωγής ζάχαρης έχουν διαλυθεί πλήρως, όπως προβλεπόταν από το συμπεφωνημένο 
σχέδιο αναδιάρθρωσης, και ότι οι εργασίες διάλυσης έχουν ουσιαστικά ολοκληρωθεί. 


