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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0386/2007, ko Īrijas Biodegvielu iniciatīvas vārdā iesniedza 
Īrijas valstspiederīgais Allan J. Navratil, par Īrijas cukura ražošanas nozares 
pārveidi, pielāgojot to biodegvielu ražošanai

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs nosoda Īrijas cukura ražošanas nozares reformas negatīvo ietekmi uz 
ieinteresētajām personām un ierosina nelikvidēt cukurfabrikas, bet pārveidot pilnīgi vai daļēji, 
pielāgojot tās uz cukuru balstītu biodegvielu etanola un butanola ražošanai. Lūgumraksta 
iesniedzējs uzskata, ka gan Īrijas valdība, gan Eiropas iestādes ir atbildīgas par cukura 
ražošanas reformas neizdošanos un par cukura ražošanas faktisko izbeigšanos Īrijā, kas ir 
nopietni ietekmējis visus, kuri strādā šajā nozarē. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka 
nozares pāreja uz biodegvielu ražošanu varētu būt risinājums visu iesaistīto pušu labā, un lūdz 
Eiropas iestādes izskatīt šo iespēju.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 19. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 29. novembrī.

I. Lūgumraksts / lūgumraksta priekšvēsture

Lūgumraksta iesniedzējs nosoda Īrijas cukura ražošanas nozares reformas negatīvo ietekmi uz 
ieinteresētajām personām un ierosina nelikvidēt cukurfabrikas, bet pārveidot pilnīgi vai daļēji, 
pielāgojot tās uz cukuru balstītu biodegvielu etanola un butanola ražošanai. Lūgumraksta 
iesniedzējs uzskata, ka gan Īrijas valdība, gan Eiropas iestādes ir atbildīgas par cukura ražošanas 
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reformas neizdošanos un par cukura ražošanas faktisko izbeigšanos Īrijā, kas ir nopietni 
ietekmējis visus, kuri strādā šajā nozarē. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka nozares pāreja uz 
biodegvielu ražošanu varētu būt risinājums visu iesaistīto pušu labā, un lūdz Eiropas iestādes 
izskatīt šo iespēju.

II. Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Cukura rūpniecības nozares reforma, par kuru vienojās 2005. gada novembrī, paredz mērķi 
nodrošināt ES cukura rūpniecības nozares ilgtspējīgu nākotni. Saistībā ar sagaidāmo 
konkurences pieaugumu pakāpeniski ir jāsamazina iekšējās cenas un ES ražošanas apjoms.

Lai atvieglotu brīvprātīgu ES ražošanas apjoma samazināšanu, tika ieviesta restrukturizācijas 
pagaidu shēma, lai mazāk konkurētspējīgie cukura ražošanas uzņēmumi varētu atteikties no 
savām ražošanas kvotām, par to saņemot kompensāciju.

Pieejamais restrukturizācijas atbalsta apjoms ir mainīgs, jo 2006./2007. un 2007./2008. gadam 
tas noteikts EUR 730 par kvotas tonnu, 2008./2009. gadam — EUR 625, bet 2009./2010. gadam 
— EUR 520. Atbalstam noteikti trīs līmeņi:

 100 %, ja fabriku slēdz pilnībā (pilnīga demontāža);
 75 %, ja fabrikā tiek demontētas vienīgi cukura ražošanas iekārtas (daļēja demontāža);
 35 %, ja atsakās vienīgi no cukura ražošanas kvotām.

Četru restrukturizācijas gadu laikā visi cukura ražošanas uzņēmumi, kuriem attiecīgā 
dalībvalsts piešķīrusi cukura kvotas, var pieteikties uz restrukturizācijas atbalstu, ja tie slēdz 
fabriku, pārorientējas uz bioetanola ražošanu vai vienkārši atsakās no kvotu cukura ražošanas 
līdz noteiktam apjomam un saglabā visas ražošanas iekārtas.

Turpināt kvotu cukura ražošanu saskaņā ar nosacījumiem, kas atzīti par likumīgiem pēc 
reformas, vai pieteikties restrukturizācijas atbalstam — tas ir katra cukura ražošanas 
uzņēmuma pārvaldības ekonomisks lēmums. Ne Komisija, ne dalībvalsts neiejaucas šāda 
lēmuma pieņemšanā.

Uzņēmumam savā pieteikumā jāiekļauj restrukturizācijas plāns, un dalībvalstij jāizlemj, vai šis 
restrukturizācijas plāns ir atbilstīgs. Lai restrukturizācijas plāns būtu atbilstīgs, tajā jāietver arī 
sociālais plāns un vides plāns un noteikta kompensācijas summa jāpiešķir cukurbiešu 
audzētājiem. Ņemot vērā fondā pieejamo finanšu līdzekļu ierobežojumus, restrukturizācijas 
atbalstu piešķir visiem pieteikuma iesniedzējiem, kurus rindas kārtībā dalībvalstis atzinušas par 
atbilstīgiem. Tiklīdz restrukturizācijas atbalsts ir piešķirts, attiecīgajam uzņēmumam ir jāīsteno 
visi restrukturizācijas plānā paredzētie pasākumi un darbības. Ja restrukturizācijas atbalstu 
piešķir kādā no dalībvalstīm, attiecīgā dalībvalsts saņem dažādošanas atbalstu, lai attiecīgajos 
reģionos finansētu dažādošanas pasākumus. Ja notiek atteikšanās no vairāk nekā 50 % valsts 
cukura kvotu, tiek piešķirts papildu dažādošanas atbalsts, kas var sniegties līdz 100 % 
dažādošanas atbalstam, ja, kā tas ir arī Īrijas gadījumā, notiek 100 % attiekšanās no valsts cukura 
kvotām. Šo papildu dažādošanas atbalstu var izmantot dažādošanas pasākumiem vai piešķirt 
tiem lauksaimniekiem, kuri bija spiesti pārtraukt cukura ražošanu. 

Īrijas cukura ražošanas uzņēmums „Greencore”, paredzot pilnīgu atlikušo fabrikas iekārtu 
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demontāžu, ir pieteicies uz restrukturizācijas atbalstu 2006./2007. tirdzniecības gadam. Īrijas 
iestādes ir informējušas Komisiju par restrukturizācijas plāna atbilstību, un atbalsts ir piešķirts. 
Pēc tam, kad visām ieinteresētajām pusēm ir piešķirtas kompensācijas par pilnīgu fabrikas 
slēgšanu, šo procesu nav iespējams mainīt un pārveidot fabriku par bioetanola ražošanas 
uzņēmumu.

III. Secinājumi

Pagaidu restrukturizācijas fonds cukura ražošanas nozarē ir brīvprātīga shēma, kas ieviesta 
saistībā ar 2005. gada reformu cukura ražošanas nozarē, lai piešķirtu kompensācijas tiem 
cukura ražotājiem un izejvielu audzētājiem, kuri četru restrukturizācijas gadu laikā 
pārtraukuši kvotu cukura ražošanu. Tā ir taisnība, ka, izmantojot restrukturizācijas fondu, 
noteiktu atbalsta summu var piešķirt arī tad, ja fabrika tiek pārveidota, pielāgojot to bioetanola 
ražošanai. Tomēr, ja cukura ražošanas uzņēmums izvēlas pieteikties uz pilnīgu cukura 
ražošanas pārtraukšanu un pilnīgu fabrikas iekārtu demontāžu, tas ir uzņēmuma pārvaldības 
ekonomisks lēmums. Padome cukura nozares reformā nav paredzējusi nevienu mehānismu, 
kas ļautu Komisijai vai dalībvalstij iejaukties šāda lēmuma pieņemšanā.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 2. septembrī.

Komisija no Īrijas iestādēm (Lauksaimniecības, zivsaimniecības un pārtikas departamenta) 
tikko ir saņēmusi „Atjauninātu progresa ziņojumu par restrukturizācijas plāna īstenošanu 
Īrijā”, kurā norādīts, ka visas cukura ražošanas iekārtas ir pilnībā demontētas, kā to paredz 
saskaņotais pārstrukturizācijas plāns, un ka nojaukšanas darbs ir rezultatīvi noslēdzies.


