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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Az Allan J. Navratil ír állampolgár által az Ír Bioüzemanyag-kezdeményezés 
(Irish Biofuels Initiative) nevében benyújtott 0386/2007. számú petíció az ír 
cukoripar bioüzemanyagok előállítására való átállításáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja az ír cukorágazat reformjának az érintett felekre gyakorolt 
nagymértékű negatív hatását, és azt javasolja, hogy tartsák meg a cukorgyárakat és azokat 
teljes mértékben vagy részben állítsák át etanol és butanol – cukoralapú üzemanyagok –
gyártására. A petíció benyújtója mind az ír kormányt, mind az európai intézményeket 
felelősnek tartja amiatt, hogy kudarcot vallott a cukoripari reform és lényegében megszűnt a 
cukorgyártás Írországban, ami súlyos hatással jár az ágazatban dolgozók számára. A petíció 
benyújtója úgy véli, hogy a bioüzemanyagokra való átállítás az összes fél érdekében álló 
megoldás lehet, és arra kéri az Európai Parlamentet, hogy vizsgálja meg ezt a lehetőséget.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. szeptember 19. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az 
eljárási szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2007. november 29.

I. A petíció/A petíció háttere

A petíció benyújtója kifogásolja az ír cukorágazat reformjának az érintett felekre gyakorolt 
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nagymértékű negatív hatását, és azt javasolja, hogy tartsák meg a cukorgyárakat és azokat teljes 
mértékben vagy részben állítsák át etanol és butanol – cukoralapú üzemanyagok – gyártására. A 
petíció benyújtója mind az ír kormányt, mind pedig az európai intézményeket felelősnek tartja a
cukoripari reform kudarca, valamint az írországi cukorgyártás tulajdonképpeni megszűnése 
miatt, ami súlyos következményekkel járt az ágazatban foglalkoztatottakra nézve. A petíció 
benyújtója úgy véli, hogy a bioüzemanyagokra való átállás az összes fél érdekét szolgáló 
megoldást jelenthet, és arra kéri az európai intézményeket, hogy vizsgálják meg ennek 
lehetőségét. 

II. A Bizottság petícióval kapcsolatos megjegyzései

A cukorágazat 2005-ben elfogadott reformjának célja, hogy fenntartható jövőt biztosítson az 
Európai Unió cukorágazata számára. A jövőbeli növekvő verseny tükrében a belső árak, 
valamint az uniós termelés fokozatos csökkentésére van szükség. 

Az uniós termelés önkéntes csökkentésének elősegítésére ideiglenes szerkezetátalakítási 
rendszert vezettek be annak érdekében, hogy lehetőséget biztosítsanak a legkevésbé 
versenyképes cukoripari vállalkozások számára arra, hogy termelési kvótájukról kompenzáció 
ellenében lemondjanak.

A rendelkezésre álló szerkezetátalakítási támogatás fokozatosan csökkenő tendenciát mutat: a 
kvóta tonnánként 2006/2007-ben és 2007/2008-ban 730 EUR, míg 2008/2009-ben 625 EUR, 
2009/2010-ben pedig 520 EUR.  A támogatás háromszintű:

 100%, amennyiben a gyárat teljesen bezárják (teljes leszerelés)
 75%, amennyiben csupán a cukoripari egységeket távolítják el a gyárból (részleges 

leszerelés)
 35%, amennyiben csupán a cukortermelési kvótáról mondanak le

A négyéves szerkezetátalakítási időszakban valamennyi cukoripari vállalkozás, amelynek az 
illetékes tagállam cukorkvótát osztott ki, szerkezetátalakítási támogatást igényelhet gyára 
teljes körű bezárásához, a bioetanol-gyártásra történő átálláshoz vagy csupán a kvóta szerinti 
cukortermelés bizonyos mértékű csökkentéséhez, valamennyi termelési egység fenntartása 
mellett.

Az egyes cukoripari vállalatok vezetőinek gazdasági döntése, hogy a reform végrehajtását 
követően érvényes feltételek mellett is folytatni kívánják-e a kvóta szerinti cukortermelést 
vagy inkább szerkezetátalakítási támogatást igényelnek. Ezen döntésükbe sem a Bizottság, 
sem pedig a tagállamok nem szólhatnak bele.

Az egyes vállalkozások szerkezetátalakítási tervvel nyújthatnak be kérelmet, a 
szerkezetátalakítási terv támogathatóságáról pedig az adott tagállam határoz. Annak érdekében, 
hogy jogosulttá váljon a támogatásra, a szerkezetátalakítási tervnek egy társadalmi és 
környezetvédelmi tervet is magában kell foglalnia, a kompenzációs összeg meghatározott részét 
pedig a cukorrépa-termelőknek kell adni. A szerkezetátalakítási támogatást az alap keretében 
rendelkezésre álló pénzeszközök korlátain belül biztosítják a tagállamok által jogosultnak 
nyilvánított valamennyi szerkezetátalakítási kérelem számára, azok beérkezési sorrendje szerint. 
Amennyiben sor került a szerkezetátalakítási támogatás odaítélésére, az érintett vállalat köteles 



CM\866750HU.doc 3/4 PE398.557v03-00

HU

végrehajtani a szerkezetátalakítási tervben előirányzott valamennyi intézkedést és cselekvést. 
Amennyiben a szerkezetátalakítási támogatást valamely tagállamban odaítélik, az érintett 
tagállam diverzifikációs támogatásban részesül az érintett régiókban megvalósuló diverzifikációs 
intézkedések finanszírozására. Amennyiben a nemzeti cukorkvóta több mint 50%-áról 
lemondanak, kiegészítő diverzifikációs támogatás odaítélésére kerül sor, ami elérheti a 
diverzifikációs támogatás 100%-át, amennyiben – mint Írország esetében – a nemzeti cukorkvóta 
100%-ról lemondanak. Ez a kiegészítő diverzifikációs támogatás felhasználható diverzifikációs 
intézkedésekre vagy odaítélhető olyan mezőgazdasági termelők számára, akik kénytelenek 
voltak felhagyni a cukortermeléssel. 

Az ír Greencore cukorfeldolgozó üzem fennmaradó gyárának teljes leszerelésére igényelt 
szerkezetátalakítási támogatást a 2006/2007-es gazdasági évre. Az ír hatóságok tájékoztatták a 
Bizottságot a szerkezetátalakítási terv támogathatóságáról, a szóban forgó támogatást pedig oda 
is ítélték. Nincs lehetőség e folyamat visszafordítására és az üzem bioetanol-termelésre történő 
átállítására, miután már valamennyi érdekelt fél részesült a gyár teljes bezárásáért járó 
kompenzációban.

III. Következtetések

A cukorágazat ideiglenes szerkezetátalakítási alapja önkéntes rendszer, amelyet a 2005. évi 
cukorágazati reform keretében azon cukortermelők kompenzálására vezettek be, akik a 
négyéves szerkezetátalakítási időszakban felhagynak a kvóta szerinti cukortermeléssel. Való 
igaz, hogy a szerkezetátalakítási alapból bizonyos mennyiségű támogatás arra is nyújtható, ha 
egy gyárat bioetanol-termelésre állítanak át. Ha azonban egy cukoripari vállalat úgy határoz, 
hogy cukorgyártásának teljes leállításához és a gyár teljes körű leszereléséhez igényel 
támogatást, az az adott vállalat vezetőinek gazdasági döntése. A Tanács nem irányzott elő 
olyan mechanizmusokat a cukorágazat reformjában, amelyek lehetővé teszik a Bizottság vagy 
a tagállamok számára, hogy az ilyen jellegű döntésekbe beavatkozzanak.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. szeptember 2.

A Bizottság most kapta kézhez az ír hatóságok (a Mezőgazdasági, Halászati és Élelmiszerügyi 
Minisztérium) jelentését az ír szerkezetátalakítási terv végrehajtásának előrehaladásáról, 
amely megállapítja, hogy az elfogadott szerkezetátalakítási tervnek megfelelően az összes 
cukorgyárat teljes egészében leszerelték és a bontási munkálatok ténylegesen befejeződtek.

5. A Bizottságtól kapott válasz (REV. II): 2011.május 6.

A petíciót 2010 októberében azt követően zárták le, hogy az ír kormány tájékoztatást küldött, 
miszerint az ír cukorgyárak szerkezetátalakítási tervet nyújtottak be, amelyet az ír kormány 
elfogadhatónak talált, így azt teljes körűen végrehajtották, és az összes gyártóegységet a 
tervezettek szerint leszerelték.

Az Európai Parlament úgy határozott, hogy ismét foglalkozik a petícióval, miután a petíció 
benyújtójától egy arra irányuló kérést kapott, hogy az Európai Számvevőszék cukoripari 
reformról szóló 6/2010. sz. különjelentésében foglalt következtetések fényében még ne zárja 
le a petíciót.
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A Bizottság csak megismételni tudja, hogy a gyár vezetősége hozta meg azt a döntést, 
miszerint az Írországban utolsóként fennmaradt cukorgyárat inkább bezárják, és annak 
gyártóegységeit teljes egészében leszerelik, minthogy bioüzemanyag-előállításra álljanak át.

A Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer 
megállapításáról szóló 320/2006/EK tanácsi rendelet valamennyi cukorgyár vezetősége 
részére lehetőséget biztosított arra, hogy akár a gyártóegységek leszerelése nélkül, akár teljes 
vagy részleges leszerelés mellett lemondjanak a kvótájukról, ami a rendeletben meghatározott 
szerkezetátalakítási támogatás megszerzésének feltétele.

A rendszerben való részvétel önkéntes volt, és a rendelet sem a Bizottság szolgálatainak, sem 
a tagállamoknak nem tette lehetővé, hogy befolyásolják a cukorgyárak döntését, jóllehet a 
petíció benyújtója azt állítja, hogy az ír kormánynak intézkedéseket kellett volna hoznia a 
cukorgyárak teljes körű leszerelésének megakadályozása érdekében, továbbá szorgalmaznia 
kellett volna a gyárak bioüzemanyag-előállításra való átállását.

Még ha az Európai Számvevőszék cukoripari reformról szóló 6/2010. sz. különjelentése 
kritikus is a reform bizonyos szempontjaival kapcsolatban, a jelentés nem kérdőjelezi meg a 
szerkezetátalakításra szolgáló ideiglenes rendszer általános elvét.

A petíció benyújtója most egy olyan szempontra hivatkozik, amelyet a különjelentés is említ, 
mégpedig arra, hogy a hatásvizsgálatban szereplő jövedelmezőségi rangsor az akkor elérhető 
adatokon alapult, amelyek nem vehették figyelembe a legutóbbi fejleményeket és 
beruházásokat. Mindazonáltal a Bizottság utólagos elemzése azt mutatja, hogy a reform 
bevezetését követően a magas jövedelmezőségű tagállamok részesedése a kvótákból 68%-ról 
78%-ra emelkedett, míg az alacsony jövedelmezőségű tagállamok részesedése 12%-ról 5%-ra 
esett vissza, ami megerősíti az egyes régiók cukorgyártásának jövedelmezőségével 
kapcsolatos, hatásvizsgálatban szereplő becsléseket. Ami az egyes érintett vállalatok 
versenyhelyzetével és jövőbeli kilátásaival kapcsolatos részletesebb információkat illeti, a 
Bizottság fenntartja, hogy az ilyen információk megszerzése jogi okokból egyrészt nehéz 
lenne, másrészt viszont szükségtelen, mivel a gyártás felhagyásával vagy folytatásával 
kapcsolatos döntést nem a Bizottságnak kellett meghoznia, hanem az egyes cukorgyártó 
vállalatoknak, szem előtt tartva, hogy a jövőben hosszú távon biztosítaniuk kell 
jövedelmezőségüket egy olyan helyzetben, ahol az intézményi árak jelentősen csökkentek.

Következtetés

A fentiek fényében a Bizottság nem talált olyan új elemet, amely e petíció további vizsgálatát 
indokolná, és amely azt szorgalmazza, hogy módosítsák vagy vonják vissza a cukorágazat 
reformját, és a mára már teljes egészében leszerelt üzemeket állítsák át bioüzemanyag-
előállításra.


