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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas smerkia labai didelį neigiamą Airijos cukraus pramonės reformos poveikį 
suinteresuotiesiems subjektams ir siūlo cukraus gamyklas ne uždaryti, o visiškai arba iš dalies 
pertvarkyti į gamyklas, kuriose būtų gaminami cukraus pagrindo biodegalai etanolis ir 
butanolis. Peticijos pateikėjas mano, kad tiek Airijos vyriausybė, tiek Europos institucijos yra 
atsakingos už nesėkmingą cukraus pramonės reformą ir beveik visiškai Airijoje sustojusią 
cukraus gamybą, taip pat už didžiulį poveikį šios pramonės darbuotojams. Peticijos pateikėjo 
nuomone, pertvarkant cukraus gamybą į biodegalų gamybą būtų galima patenkinti visų šalių 
interesus, ir jis prašo ES institucijos ištirti šią galimybę.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2007 m. rugsėjo 19 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį). 

3. Komisijos atsakymas, gautas 2007 m. lapkričio 29 d.

I. „I. Peticija / Peticijos bendrosios aplinkybės

Peticijos pateikėjas smerkia didelį neigiamą Airijos cukraus pramonės reformos poveikį 
suinteresuotiesiems subjektams ir siūlo cukraus gamyklas ne uždaryti, o visiškai arba iš dalies 
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pertvarkyti į gamyklas, kuriose gaminami cukraus pagrindo biodegalai etanolis ir butanolis.
Peticijos pateikėjas mano, kad tiek Airijos vyriausybė, tiek Europos institucijos yra atsakingos už 
nesėkmingą cukraus pramonės reformą ir beveik visiškai Airijoje sustojusią cukraus gamybą, 
taip pat už didžiulį poveikį šios pramonės darbuotojams. Peticijos pateikėjo nuomone, 
pertvarkant cukraus gamybą į biodegalų gamybą būtų galima patenkinti visų šalių interesus, ir jis 
prašo ES institucijų ištirti šią galimybę.

II. Komisijos pastabos dėl peticijos

Vykdant cukraus sektoriaus reformą, dėl kurios susitarta 2005 m. lapkričio mėn., siekiama 
darnios ES cukraus sektoriaus ateities. Didėsiančios konkurencijos aplinkybėmis būtina 
laipsniškai mažinti vidaus kainas ir ES gamybą.

Siekiant palengvinti savanorišką ES gamybos mažinimą, pradėta taikyti laikina 
restruktūrizavimo schema, kad, gavusios kompensaciją, mažiausiai konkurencingos cukraus 
įmonės galėtų atsisakyti gamybos kvotų.

Restruktūrizavimo pagalbos dydis kito nuo 730 EUR už kvotos toną 2006–2007 m. ir 2007–
2008 m. iki 625 EUR 2008–2009 m. ir 520 EUR 2009–2010 m.  Esama trijų pagalbos lygių:

 100 %, jeigu gamykla visiškai uždaroma (visiškas išmontavimas),
 75 %, jeigu iš gamyklos pašalinami tik su cukraus gamyba susiję įrenginiai (dalinis 

išmontavimas),
 35 %, jeigu tik atsisakoma cukraus gamybos kvotos.

Kiekviena cukraus įmonė, kuriai atitinkama valstybė narė skyrė cukraus kvotą, gali per 
ketverių metų restruktūrizavimo laikotarpį pateikti paraišką gauti restruktūrizavimo pagalbą 
uždarydama gamyklą arba pereidama prie bioetanolio gamybos, arba tik sumažindama 
kvotinio cukraus gamybą tam tikru kiekiu ir išsaugodama įrenginius.

Kiekvienos cukraus įmonės vadovybė turi priimti ekonominį sprendimą, ar kvotinio cukraus 
gamyba bus tęsiama po reformos taikomomis sąlygomis, ar bus pateikta paraiška gauti 
restruktūrizavimo pagalbą. Nei Komisija, nei valstybė narė į šį sprendimą nesikiša.

Įmonė turi pateikti paraišką kartu su restruktūrizavimo planu, o valstybė narė turi nuspręsti, ar 
restruktūrizavimo planas atitinka reikalavimus. Kad atitiktų reikalavimus, restruktūrizavimo 
planas turi apimti socialinį ir aplinkos apsaugos planą, be to, tam tikra kompensacijos suma turi 
būti išmokėta runkelių augintojams. Restruktūrizavimo pagalba suteikiama neviršijant fondo 
lėšų, kurios skirtos visoms restruktūrizavimo paraiškoms, valstybių narių pripažintoms 
atitinkančiomis reikalavimus, ir yra skirstomos paraiškų pateikimo pirmumo tvarka. Gavusi 
restruktūrizavimo pagalbą, atitinkama įmonė įpareigota įgyvendinti visas restruktūrizavimo 
plane numatytas priemones ir veiksmus. Jei restruktūrizavimo pagalba suteikiama valstybėje 
narėje, atitinkama valstybė narė gauna įvairinimo pagalbą įvairinimo priemonėms, taikomoms 
atitinkamuose regionuose, finansuoti. Jei atsisakoma daugiau kaip 50 % nacionalinės cukraus 
kvotos, suteikiama papildoma įvairinimo pagalba, kuri siekia 100 % įvairinimo pagalbos, jeigu, 
pvz., Airijos atveju, atsisakoma 100 % nacionalinės cukraus kvotos. Ši papildoma įvairinimo 
pagalba gali būti naudojama įvairinimo priemonėms taikyti arba suteikta ūkininkams, 
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turėjusiems nutraukti cukraus gamybą.

Airijos cukraus perdirbėjas Greencore pateikė paraišką gauti restruktūrizavimo pagalbą už 
visišką likusios gamyklos išmontavimą 2006–2007 prekybos metais. Airijos valdžios institucijos 
pranešė Komisijai apie reikalavimus atitinkantį restruktūrizavimo planą ir pagalba buvo suteikta.
Visiems suinteresuotiesiems subjektams gavus kompensaciją už visišką gamyklos uždarymą, 
negalima atšaukti proceso ir pertvarkyti gamyklos įmonės vietos, kad ji būtų tinkama 
bioetanoliui gaminti.

III. Išvados

Laikinas cukraus pramonės restruktūrizavimo fondas yra savanoriška schema, pradėta taikyti 
pagal 2005 m. cukraus reformą, siekiant suteikti kompensaciją cukraus gamintojams ir 
runkelių augintojams, kurie per ketverius restruktūrizavimo metus nutraukė kvotinio cukraus 
gamybą. Remiantis restruktūrizavimo fondo nuostatomis, tam tikra suma iš tikrųjų gali būti 
suteikta, jeigu gamykla pertvarkoma biodegalams gaminti. Tačiau jeigu cukraus įmonė 
nusprendžia pateikti paraišką visiškai nutraukti cukraus gamybą ir visiškai išmontuoti 
gamyklos vietą, tai yra ekonominis įmonės vadovybės sprendimas. Taryba nenumatė jokio 
cukraus reformos mechanizmo, kuriuo Komisija arba valstybė narė galėtų kištis į šį 
sprendimą.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. rugsėjo 2 d.

„Komisija iš Airijos valdžios institucijų (Žemės ūkio, žuvininkystės ir maisto ministerijos) ką 
tik gavo „Naujausią informaciją apie Airijos restruktūrizavimo plano įgyvendinimą“, kurioje 
teigiama, kad visi cukraus gamybos įrenginiai išmontuoti iki žemės lygio, kaip numatyta 
restruktūrizavimo plane, ir nugriovimo darbai sėkmingai užbaigti.“

5. Komisijos atsakymas (II red.), gautas 2011 m. gegužės 6 d.

„Gavus informaciją iš Airijos vyriausybės, kad Airijos cukraus gamintojo pateiktas 
restruktūrizavimo planas, kurį Airijos vyriausybė patvirtino kaip atitinkantį reikalavimus, 
buvo visiškai įgyvendintas ir gamybos įrenginiai visiškai išmontuoti taip, kaip numatyta, 
peticija baigta nagrinėti 2010 m. spalio mėn.

EP, gavęs peticijos pateikėjo prašymą atsižvelgti į Europos Audito Rūmų specialiosios 
ataskaitos Nr. 6/2010 dėl cukraus reformos išvadas ir neužbaigti nagrinėti peticijos, nusprendė 
dar kartą apsvarstyti peticiją.

Komisija gali tik pakartoti, kad sprendimą uždaryti vienintelę likusią cukraus gamyklą 
Airijoje ir visiškai išmontuoti šios gamyklos gamybos įrenginius užuot pertvarkius gamyklą į 
biokuro gamyklą, priėmė gamyklos vadovybė.

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 320/2006, nustatančiu laikiną Bendrijos cukraus pramonės 
restruktūrizavimo schemą, kiekvienos cukraus gamyklos vadovybei suteikta galimybė 
atsisakyti kvotos, kad gautų Reglamente nustatytą restruktūrizavimo pagalbą, įrenginių 
neišmontuojant, išmontuojant jų dalį arba visiškai neišmontuojant.
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Dalyvavimas schemoje buvo savanoriškas, Reglamente nei Komisijos taryboms, nei 
valstybėms narėms nesuteikta galimybė kištis cukraus gamintojams priimant šį sprendimą, 
tačiau peticijos pateikėjas kaltina Airijos vyriausybę, kad ši turėtų imtis priemonių ir neleisti 
visiškai išmontuoti cukraus gamyklos bei paraginti pertvarkyti gamyklą į biokuro gamyklą.

Nors Europos Audito Rūmų specialiojoje ataskaitoje Nr. 6/2010 dėl cukraus rinkos reformos 
kritiškai vertinami kai kurie reformos aspektai, ataskaitoje neabejojama bendru laikinos 
restruktūrizavimo schemos principu.

Peticijos pateikėjas dabar kelia klausimą, kuris taip pat svarstytas specialiojoje ataskaitoje, 
kad poveikio vertinime pateikta klasifikacija pagal pelningumą buvo grindžiama tuo metu 
turėtais duomenimis, kuriuose galėjo būti neatsižvelgta į naujausius pasikeitimus ir 
investicijas. Tačiau iš Komisijos ex post analizės matyti, kad didelio pelningumo valstybių 
narių turima kvota po reformos padidėjo nuo 68 iki 78 proc., o mažo pelningumo valstybių 
narių kvota sumažėjo nuo 12 iki 5 proc., taigi tai patvirtina poveikio vertinime pateiktą 
cukraus gamybos tam tikruose regionuose pelningumo prognozę. Dėl išsamesnės informacijos 
dėl konkurencinės padėties ir konkrečių įmonių ateities perspektyvų, Komisija mano, kad šią 
informaciją gauti gali būti ne tik sunku dėl teisinių priežasčių, bet ir nebūtina, nes sprendimą,
ar gamybos atsisakyti, ar ją tęsti, turi priimti ne Komisija, bet pati cukraus gamybos įmonė, 
atsižvelgdama į tai, kad ateityje turės užtikrinti savo ilgalaikį pelningumą gerokai mažesnių 
institucijų nustatytų kainų sąlygomis.

Išvada

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, Komisija nemato jokio naujo aspekto, kuriuo būtų galima 
pateisinti tolesnį šios peticijos, kurioje raginama, kad cukraus rinkos reforma būtų pakeista 
arba panaikinta ir dabar jau visiškai išmontuota gamykla būtų pertvarkyta į biokuro gamyklą, 
vertinimą.“


