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Suġġett: Petizzjoni 0386/2007, mressqa mis-Sur Allan J. Navratil, ta’ nazzjonalità 
Irlandiża, f’isem l-Inizjattiva Irlandiża dwar il-Bijofjuwils, dwar il-
konverżjoni ta’ l-industrija taz-zokkor fl-Irlanda għall-produzzjoni tal-
bijofjuwils

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jiddenunzja l-impatt negattiv għoli tar-riforma ta’ l-industrija taz-zokkor fl-
Irlanda fuq dawk involuti u jipproponi li l-fabbriki taz-zokkor għandhom jinżammu miftuħin 
u jiġu konvertiti mill-ġdid totalment jew parzjalment għall-produzzjoni ta’ l-etanol u tal-
butanol, li huma bijofjuwils ibbażati fuq iz-zokkor. Il-petizzjonant iżomm kemm lill-gvern 
Irlandiż kif ukoll lill-istituzzjonijiet Ewropej responsabbli mill-falliment tar-riforma taz-
zokkor u mill-waqfien virtwali tal-manifattura taz-zokkor fl-Irlanda b’impatt serju fuq dawk li 
jaħdmu f’din l-industrija. Il-petizzjonant huwa tal-fehma li l-konverżjoni għall-bijofjuwils 
tista’ tkun soluzzjoni fl-interess tal-partijiet kollha u jitlob lill-istituzzjonijiet Ewropej biex 
janalizzaw din il-possibiltà.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-data 19 Settembru 2007. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex 
tagħti informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar 29 Novembru 2007.

I. Il-petizzjoni/L-isfond tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jiddenunzja l-impatt negattiv għoli tar-riforma ta’ l-industrija taz-zokkor fl-Irlanda 
fuq dawk involuti u jipproponi li l-fabbriki taz-zokkor għandhom jinżammu miftuħin u jiġu 
konvertiti mill-ġdid totalment jew parzjalment għall-produzzjoni ta’ l-etanol u tal-butanol, li 
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huma bijofjuwils ibbażati fuq iz-zokkor. Il-petizzjonant iżomm kemm lill-gvern Irlandiż kif ukoll 
lill-istituzzjonijiet Ewropej responsabbli mill-falliment tar-riforma taz-zokkor u mill-waqfien 
virtwali tal-manifattura taz-zokkor fl-Irlanda b’impatt serju fuq dawk li jaħdmu f’din l-industrija.
Il-petizzjonant huwa tal-fehma li l-konverżjoni għall-bijofjuwils tista’ tkun soluzzjoni fl-interess 
tal-partijiet kollha u jitlob lill-istituzzjonijiet Ewropej biex janalizzaw din il-possibiltà.

II. Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Ir-riforma tas-settur taz-zokkor, li ntlaħaq ftehim dwarha f’Novembru 2005, għandha l-għan li 
tipprovdi ġejjieni sostenibbli għas-settur taz-zokkor ta’ l-UE. F’kuntest ta’ kompetizzjoni 
miżjuda fil-ġejjieni, huwa neċessarju t-tnaqqis progressiv tal-prezzijiet interni u tal-produzzjoni 
ta’ l-UE.

Sabiex ikun iffaċilitat it-tnaqqis volontarju tal-produzzjoni ta’ l-UE, ġiet introdotta l-iskema 
temporanja ta’ ristrutturar sabiex l-intrapriżi taz-zokkor l-inqas kompetittivi jkunu jistgħu 
jirrinunzjaw għall-kwoti tal-produzzjoni tagħhom filwaqt li jirċievu kumpens.

L-għajnuna għar-ristrutturar disponibbli hija waħda digressiva li tkopri minn EUR 730 għal kull 
tunnellata tal-kwota għall-2006/2007 u għall-2007/2008, sa EUR 625 fl-2008/2009 u EUR 520 
fl-2009/2010. Hemm tliet livelli ta’ għajnuna:

 100% f’każ li l-fabbrika tingħalaq għalkollox (żmuntaġġ sħiħ)
 75% f’każ li jitneħħew mill-fabbrika l-faċilitajiet “relatati maz-zokkor” biss (żmuntaġġ parzjali)
 35% f’każ li tiġi rrinunzjata l-kwota tal-produzzjoni taz-zokkor biss

Kull kumpanija taz-zokkor li tkun ġiet allokata kwota taz-zokkor mill-Istat Membru konċernat 
tista’ tapplika għal għajnuna għar-ristrutturar matul il-perjodu ta’ ristrutturar ta’ erba’ snin, 
jew billi tagħlaq il-fabbrika, jew billi tikkonverti għall-produzzjoni tal-bijoetanol jew 
sewwasew billi tnaqqas il-kwota tal-produzzjoni taz-zokkor b’ċertu ammont u żżomm il-
faċilitajiet kollha tal-produzzjoni intatti.

Il-maniġment ta’ kull kumpanija taz-zokkor irid jieħu deċiżjoni ekonomika jew li jkompli bil-
kwota tal-produzzjoni taz-zokkor f’konformità mal-kondizzjonijiet validi wara r-riforma jew 
li jfassal applikazzjoni għal għajnuna għar-ristrutturar.  La l-Kummissjoni lanqas l-Istat 
Membru ma jindaħlu f’din id-deċiżjoni.

Il-kumpanija trid tfassal applikazzjoni bi pjan ta’ ristrutturar u l-Istat Membru jrid jiddeċiedi jekk 
il-pjan ta’ ristrutturar huwiex eliġibbli. Sabiex pjan ta’ ristrutturar ikun eliġibbli, dan irid jinkludi 
wkoll pjan soċjali u pjan ambjentali u ċertu ammont mill-kumpens irid jingħata lil dawk li 
jkabbru xtieli tal-pitravi. L-għajnuna għar-ristrutturar tiġi konċessa fi ħdan il-limiti tal-mezzi 
finanzjarji tal-fond lill-applikazzjonijiet kollha ta’ ristrutturar li jaslu l-ewwel u li jitqiesu 
eliġibbli mill-Istati Membri.  Ladarba tkun ġiet konċessa l-għajnuna għar-ristrutturar, il-
kumpanija konċernata hija obbligata li tieħu l-miżuri kollha u li twettaq il-ħidmiet kollha previsti 
fil-pjan ta’ ristrutturar. F’każ li tiġi konċessa għajnuna għar-ristrutturar fi Stat Membru, l-Istat 
Membru konċernat jirċievi għajnuna għad-diversifikazzjoni sabiex jiffinanzja miżuri ta’ 
diversifikazzjoni fir-reġjuni konċernati. F’każ li tiġi rrinunzjata iktar minn 50% mill-kwota 
nazzjonali taz-zokkor, tiġi konċessa għajnuna addizzjonali għad-diversifikazzjoni li tilħaq sa 
100% mill-għajnuna għad-diversifikazzjoni f’każ li, bħal fil-każ ta’ l-Irlanda, tiġi rrinunzjata 
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100% mill-kwota nazzjonali taz-zokkor. Din l-għajnuna addizzjonali għad-diversifikazzjoni 
tista’ tintuża għal miżuri ta’ diversifikazzjoni jew tingħata lill-bdiewa sabiex jirrinunzjaw għall-
produzzjoni taz-zokkor.

Il-proċessur Irlandiż taz-zokkor Greencore applika għal għajnuna għar-ristrutturar għal żmuntaġġ 
sħiħ tal-fabbrika li fadal tiegħu għas-sena ta’ kummerċjalizzazzjoni 2006/2007. L-awtoritajiet 
Irlandiżi informaw lill-Kummissjoni dwar l-eliġibiltà tal-pjan ta’ ristrutturar u l-għajnuna ġiet 
konċessa. M’hemm ebda possibiltà li jitreġġa’ lura dan il-proċess u li s-sit tal-fabbrika jiġi 
konvertit għall-produzzjoni tal-bijoetanol wara li dawk kollha involuti ngħataw kumpens għall-
għeluq sħiħ tal-fabbrika.

III. Konklużjonijiet

Il-fond temporanju għar-ristrutturar għall-industrija taz-zokkor huwa skema volontarja li ġiet 
introdotta fil-qafas tar-riforma taz-zokkor ta’ l-2005 sabiex tikkumpensa lill-produtturi taz-
zokkor u lil dawk li jkabbru z-zokkor li jwaqqfu l-kwota tal-produzzjoni taz-zokkor matul il-
perjodu ta’ ristrutturar ta’ erba’ snin. Huwa minnu li fil-fond ta’ ristrutturar, jista’ jiġi konċess 
ċertu ammont ta’ għajnuna f’każ li fabbrika tiġi konvertita għall-produzzjoni tal-bijofjuwil.  
Madankollu, f’każ li kumpanija taz-zokkor tagħżel li tapplika għall-waqfien totali tal-
produzzjoni taz-zokkor u għal żmuntaġġ sħiħ tas-sit tal-fabbrika, din trid tkun deċiżjoni 
ekonomika tal-maniġment tal-kumpanija. Il-Kunsill ma ppreveda ebda mekkaniżmu fir-
riforma taz-zokkor li jippermetti jew lill-Kummissjoni jew lill-Istat Membru li jindaħlu f’din 
id-deċiżjoni.

4. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fit-2 ta’ Settembru 2010.

Il-Kummissjoni għadha kemm irċiviet “L-Aġġornament dwar il-Progress li sar fl-
implimentazzjoni tal-Pjan ta’ Ristrutturazzjoni fl-Irlanda” mingħand l-awtoritajiet Irlandiżi 
(Dipartiment tal-Agrikoltura, is-Sajd u l-Ikel), li jgħid li l-faċilitajiet tal-produzzjoni taz-
zokkor iżżarmaw sa l-livell tal-art, hekk kif kien ipprevist fil-pjan ta’ ristrutturazzjoni, u x-
xogħol ta' twaqqigħ huwa effettivament komplut.


