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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

6.5.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0386/2007, внесена от г-н Allan J. Navratil, с ирландско 
гражданство, от името на сдружението Irish Biofuels Initiative, относно 
преориентиране на ирландската захарна промишленост към производство на 
биогорива

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията критикува силно отрицателното въздействие върху 
заинтересoваните страни от реформата на ирландската захарна промишленост и 
предлага захарните заводи да не се закриват, а да се пренасочат изцяло или частично 
към производството на етанол и бутанол, които са биогорива на захарна основа.
Вносителят на петицията обвинява както ирландското правителство, така и 
европейските институции за неуспеха на реформата на захарната промишленост и за 
фактическото прекратяване на производството на захар в Ирландия, което оказва 
сериозно влияние върху работещите в този отрасъл. Вносителят на петицията счита, че 
преориентирането към производството на биогорива може да бъде решение в интерес 
на всички страни, и изисква от Европейския парламент да проучи тази възможност.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 19 септември 2007 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 29 ноември 2007 г.

I. I. Петицията/Хронология на петицията
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Вносителят на петицията критикува силно отрицателното въздействие върху
заинтересoваните страни от реформата на ирландската захарна промишленост и предлага 
захарните заводи да не се закриват, а да се пренасочат изцяло или частично към 
производството на етанол и бутанол, които са биогорива на захарна основа. Вносителят на 
петицията обвинява както ирландското правителство, така и европейските институции за 
неуспеха на реформата на захарната промишленост и за фактическото прекратяване на 
производството на захар в Ирландия, което оказва сериозно влияние върху работещите в 
този отрасъл. Вносителят на петицията счита, че преориентирането към производство на 
биогорива може да бъде решение в интерес на всички страни, и призовава Европейските 
институции да проучат тази възможност.

II. Коментари на Комисията във връзка с петицията

Реформата в захарната промишленост, приета през ноември 2005 г., цели да осигури 
устойчиво бъдещо развитие на захарния сектор в ЕС. При засилената конкуренция в 
бъдеще ще е необходимо постепенното намаляване както на цените на вътрешния пазар, 
така и на производството в ЕС.

За да се улесни доброволното намаляване на производството в ЕС, е въведена временна 
схема за преструктуриране, която позволява на най-неконкурентоспособните захарни 
предприятия да се откажат от производствените си квоти в замяна на обезщетение.

Достъпната помощ за преструктуриране постепенно намалява, като за 2006-2007 и 2007-
2008 г. размерът е 730 евро/тон от квотата, за 2008-2009 г. - 625 евро, а за 2009-2010 г. -
520 евро.  Съществуват три равнища на помощта:

 100%, ако фабриката е напълно закрита (пълно разформироване);
 75%, ако от фабриката се премахнат единствено съоръженията за производство на захар 

(частично разформироване);
 35%, ако фабриката се е отказала единствено от квотата си за производство на захар.

Всяко дружество, което в миналото е получило квота за производство на захар от 
съответната държава-членка, може да кандидатства за получаване на помощ за 
преструктуриране през четиригодишния период за това, като може напълно да закрие 
фабриката, да премине към производство на биоетанол или само да намали квотата си 
за производство на захар и да остави производствените мощности непокътнати.

От икономическото решение на ръководството на всяко захарно дружество зависи дали 
то ще продължи с производството на захар на принципа на квотите при условията, 
които ще влязат в сила след приключване на реформата, или да подаде заявление за 
получаване на помощ за преструктуриране. При вземането на това решение не се 
намесват нито Комисията, нито държавата-членка.

Дружеството трябва да кандидатства с план за преструктуриране, а държавата-членка 
трябва да реши дали той отговаря на изискванията. Планът за преструктуриране отговаря 
на изискванията, когато предвижда социални и екологични мерки, както и определен 
размер от обезщетението, който да бъде предоставен на производителите на цвекло. 
Помощта за преструктуриране се отпуска по ред на пристигане на одобрените заявления в 
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рамките на наличните във фонда финансови средства, на онези кандидати, които 
отговарят на изискванията според преценката на държавите-членки. След предоставяне на 
помощта за преструктуриране дружеството е задължено да изпълни всички мерки и 
действия, предвидени в плана за преструктуриране. Ако помощта за преструктуриране се 
предоставя на държавата-членка, тя получава помощ за диверсифициране, за да 
финансира осъществяването на мерки за преминаване към друга дейност в засегнатите 
региони. Ако държавата се откаже от над 50% от националната квота за захар, се 
предоставя допълнителна помощ за диверсифициране, която може да достигне до 100% от 
помощта за диверсифициране, ако както е в случая на Ирландия, държавата се откаже от 
100% от националната си квота за захар. Допълнителната помощ за диверсификация може 
да се използва за прилагане на мерки за диверсифициране или да се предостави на
земеделските производители, които вече не участват в производството на захар.

Захарно преработвателното предприятие Greencore в Ирландия кандидатства за 
получаване на помощ за преструктуриране с пълно демонтиране на остатъчните 
мощности в рамките на пазарна година 2006-2007. Ирландските власти информираха 
Комисията, че планът за преструктуриране отговаря на изискванията и помощта беше 
отпусната. Процесът е необратим и фабриката не може да се превърне в обект за 
производство на биоетанол, тъй като вече всички заинтересувани страни са напълно 
обезщетени в размера, отпускан за пълното затваряне на предприятието.

III.Заключения

Временният фонд за преструктуриране на захарната промишленост е доброволна схема, 
която е въведена в рамките на реформата в захарния отрасъл от 2005 г., за да се 
предостави обезщетение на производителите на захар и на земеделските 
производители, които се отказват от квотата си за производство на захар през 
четиригодишния период на преструктуриране. Вярно е, че в рамките на фонда за 
преструктуриране може да се предоставя помощ на предприятия, които искат да се 
преориентират към производство на биогорива. Въпреки това, ако захарното 
предприятие реши да кандидатства за помощ при условията на пълно прекратяване на 
захарното производство и цялостно разформироване на мощностите, това е 
икономическо решение на ръководството на съответното дружество. Съветът не е 
предвидил механизъм в захарната реформа, чрез който при вземането на решението да 
се позволява намесата на Комисията или на държавата-членка.

4. Отговор на Комисията, получен на 2 септември 2010 г.

Комисията получи „Актуализация на напредъка на изпълнението на плана за 
преструктуриране в Ирландия” от ирландските органи (Министерство на земеделието, 
рибарството и храните), в който се посочва, че всички съоръжения за производство на 
захар са демонтирани, както е предвидено в договорения план за преструктуриране, и 
работите по събарянето са ефективно изпълнени.

5. Отговор на Комисията (REV.II), получен на 6 май 2011 г.
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След получаването на информация от страна на ирландското правителство, че планът 
за преструктуриране, представен от ирландския производител на захар и отговарящ на 
изискванията според преценката на ирландското правителство, е бил изцяло изпълнен и 
всички съоръжения за производство са били демонтирани, както е било предвидено, 
разглеждането на петицията е приключено през октомври 2010 г.

ЕП реши да възобнови разглеждането на петицията след получаването на молба от 
страна на вносителя на петицията да не приключва разглеждането на петицията 
предвид заключенията на Специалния доклад № 6/2010 на Европейската сметна палата 
относно реформата в сектора на захарта.

Комисията може единствено да повтори, че решението за затваряне на единствената 
останала фабрика за производство на захар в Ирландия и за демонтирането на всички 
съоръжения за производство на захар във фабриката, вместо фабриката да премине към 
производство на биогорива, е било взето от ръководството на предприятието.

Регламент (ЕО) № 320/2006 на Съвета за установяване на временна схема за 
преструктуриране на захарната индустрия в Общността предоставя на ръководството 
на всяко предприятие за производство на захар възможността да се откаже от квотата 
си, без да демонтира производствените съоръжения или като изцяло или частично ги 
демонтира, като условие за получаване на предвидената в регламента помощ за 
преструктуриране.

Участието в схемата е доброволно и регламентът не дава възможност нито на службите 
на Комисията, нито на държавите-членки да се намесват при вземането на решението 
от страна на производителите на захар, въпреки че вносителят на петицията заявява, че 
ирландското правителство е трябвало да вземе мерки, за да предотврати цялостното 
демонтиране на предприятието за производство на захар и да настоява за преминаване
към производство на биогорива.

Въпреки че Специалният доклад № 6/2010 на Европейската сметна палата относно 
реформата в сектора на захарта критикува реформата в някои отношения, докладът не 
поставя под съмнение общия принцип за установяване на временната схема за 
преструктуриране.

Вносителят на петицията повдига въпроса, посочен и в специалния доклад, че 
класификацията според доходността в оценката на въздействието е направена въз 
основа на наличните по това време данни, които може да не са взели предвид 
последните развития и инвестиции. Въпреки това, последващият анализ на Комисията 
показва, че делът от квотата на държавите-членки с висока доходност се е увеличил от 
68% на 78% след реформата, докато делът на държавите-членки с ниска доходност е 
намалял от 12% на 5%, като тези данни потвърждават преценката за доходността от 
производството на захар в определени региони, съдържаща се в оценката на 
въздействието. Що се отнася до по-подробна информация относно 
конкурентоспособната позиция и перспективите на отделни дружества, Комисията 
счита, че не само би било трудно да се получи такава информация поради правни 
съображения, но тя не е и необходима, защото изборът да се прекрати или продължи 
производството е трябвало да бъде направен не от Комисията, а от всяко отделно 
предприятие за производство на захар, като се има предвид, че в бъдеще предприятията 
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ще трябва да осигурят своята доходност в дългосрочен план в условия на значително 
по-ниски институционални цени.

Заключение

Предвид горепосоченото Комисията не счита, че са налице нови данни, които биха 
обосновали по-нататъшна оценка на тази петиция, която призовава за изменение или 
отменяне на реформата в сектора на захарта и преориентирането на вече изцяло 
демонтирана фабрика към производството на биогорива.


