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Betreft: Verzoekschrift 0386/2007, ingediend door Allan J. Navratil (Ierse nationaliteit), 
namens het Irish Biofuels Initiative, over de omschakeling van de Ierse 
suikerindustrie naar de productie van biobrandstoffen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener hekelt de grote negatieve uitwerking van de hervorming van de Ierse suikerindustrie 
voor de belanghebbenden en stelt voor de suikerfabrieken open te houden en deze geheel of 
gedeeltelijk in te richten voor de productie van de op suiker gebaseerde biobrandstoffen 
ethanol en butanol. Indiener houdt zowel de Ierse regering als de Europese instellingen 
verantwoordelijk voor het mislukken van de suikerhervorming en het praktisch beëindigen 
van de suikerproductie in Ierland met ernstige gevolgen voor hen die in de sector werkzaam 
waren. Indiener meent dat omschakeling naar biobrandstoffen een oplossing zou kunnen zijn 
die in het belang van alle partijen is en verzoekt het Europees Parlement deze mogelijkheid te 
onderzoeken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 19 september 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 29 november 2007.

I. Het verzoekschrift/ Achtergrond van het verzoekschrift

Indiener hekelt de grote negatieve uitwerking van de hervorming van de Ierse suikerindustrie 
voor de belanghebbenden en stelt voor de suikerfabrieken open te houden en deze geheel of 
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gedeeltelijk in te richten voor de productie van de op suiker gebaseerde biobrandstoffen ethanol 
en butanol. Indiener houdt zowel de Ierse regering als de Europese instellingen verantwoordelijk 
voor het mislukken van de suikerhervorming en het praktisch beëindigen van de suikerproductie 
in Ierland met ernstige gevolgen voor hen die in de sector werkzaam waren. Indiener meent dat 
omschakeling naar biobrandstoffen een oplossing zou kunnen zijn die in het belang van alle 
partijen is en verzoekt het Europees Parlement deze mogelijkheid te onderzoeken. 

II. Opmerkingen van de Commissie over het verzoekschrift

De hervorming van de suikerindustrie waartoe in november 2005 is besloten, heeft als doel de 
suikerindustrie van de EU een duurzame toekomst te bieden. In verband met toenemende 
concurrentie in de toekomst, is geleidelijke daling van de prijzen op de interne markt en 
inkrimping van de productie in de EU noodzakelijk. 

Om daling van de productie in de EU op basis van vrijwilligheid te bevorderen, is het tijdelijk 
herstructureringsschema ingevoerd teneinde de minst concurrerende suiker producerende 
ondernemingen de gelegenheid te geven afstand te doen van hun productiequota in ruil voor 
compensatie.

De beschikbare herstructureringssteun heeft een degressief verloop en bedraagt EUR 730 per ton 
quotum voor 2006/2007 en 2007/2008, EUR 625 voor 2008/2009, en EUR 520 voor 2009/2010.  
Er zijn drie niveaus van steun:

 100% indien de fabriek in haar geheel wordt gesloten (volledige ontmanteling)
 75% indien uitsluitend de installaties die verband houden met de suikerproductie uit een fabriek 

worden verwijderd (gedeeltelijke ontmanteling)
 35% indien alleen afstand wordt gedaan van suikerproductiequota

Elke suiker producerende onderneming waaraan door de betreffende lidstaat een 
suikerquotum is toegekend kan gedurende de herstructureringsperiode van vier jaar 
herstructureringssteun aanvragen indien zij de fabriek sluit, overschakelt op de productie van 
bio-ethanol, of alleen de quotumproductie van suiker met een bepaalde hoeveelheid doet 
inkrimpen en alle productie-installaties intact laat.

Of de quotumproductie van suiker onder de voorwaarden zoals die gelden na de hervorming 
wordt voortgezet of dat herstructureringssteun wordt aangevraagd, is een economisch besluit 
dat door de leiding van iedere suiker producerende onderneming moet worden genomen. De 
Commissie noch de lidstaat bemoeit zich met dit besluit.

De onderneming dient haar aanvraag te voorzien van een herstructureringsplan, waarbij de 
lidstaat moet beoordelen of dit voor steun in aanmerking komt. Om voor steun in aanmerking te 
komen, moet een herstructureringsplan ook voorzien zijn van een sociaal plan en een milieuplan. 
Tevens dient een bepaald deel van de compensatie aan de suikerbietentelers te worden gegeven. 
Herstructureringssteun wordt, voor zover de financiële middelen in het fonds het toelaten, 
toegekend inzake alle verzoeken voor herstructureringssteun die hier naar het oordeel van de 
lidstaten voor in aanmerking komen, waarbij toekenning geschiedt in chronologische volgorde 
van binnenkomst van de aanvragen. Nadat de herstructureringssteun is toegekend, is de 
betrokken onderneming verplicht alle maatregelen en acties waarin het herstructureringsplan 
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voorziet ten uitvoer te brengen. Indien herstructureringssteun in een bepaalde lidstaat wordt 
toegekend, zal de lidstaat in kwestie diversificatiesteun ontvangen voor de financiering van 
diversificatiemaatregelen in de betrokken regio's. Indien afstand wordt gedaan van meer dan 50 
procent van het nationale suikerquotum, wordt aanvullende steun voor diversificatie verleend. 
Deze aanvullende steun kan oplopen tot 100 procent van de diversificatiesteun indien, zoals in 
het geval van Ierland, afstand wordt gedaan van het volledige nationale suikerquotum. De 
aanvullende steun voor diversificatie kan worden aangewend voor diversificatiemaatregelen of 
kan worden toegekend aan boeren die genoodzaakt waren de teelt van suikergewassen stop te 
zetten. 

De Ierse suikerverwerker Greencore heeft voor het verkoopseizoen 2006/2007 
herstructureringssteun aangevraagd voor de volledige ontmanteling van zijn laatste fabriek. De 
Ierse autoriteiten hebben de Commissie laten weten dat het herstructureringsplan voor steun in 
aanmerking komt, en de steun is inmiddels toegekend. Er bestaat geen mogelijkheid om dit 
proces terug te draaien en de fabriekslocatie in te richten voor de productie van bio-ethanol nadat 
alle belanghebbenden reeds compensatie hebben ontvangen voor de volledige sluiting van de 
fabriek.

III. Conclusies

Het tijdelijke herstructureringsfonds voor de suikerindustrie is een vrijwillig programma dat is 
ingevoerd in het kader van de suikerhervorming van 2005 teneinde suikerproducenten en 
telers van suikergewassen die de quotumproductie van suiker stopzetten gedurende de 
vierjarige herstructureringsperiode te compenseren. Het is juist dat uit hoofde van het 
herstructureringsfonds ook een zekere mate van steun kan worden verleend indien een fabriek 
wordt heringericht voor de productie van biobrandstoffen. Indien een suiker producerende 
onderneming echter kiest voor de totale stopzetting van de suikerproductie en volledige 
ontmanteling van de fabriekslocatie, betreft dit een economisch besluit van de leiding van de 
onderneming. Bij de suikerhervorming heeft de Raad niet voorzien in een mechanisme dat de 
Commissie of de lidstaat in staat zou stellen zich met dit besluit te bemoeien.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 2 september 2010.

De Commissie heeft onlangs van de Ierse autoriteiten (ministerie van Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening) de "Progress Update on implementation of the Restructuring Plan for 
Ireland" (laatste stand van de tenuitvoerlegging van het herstructureringsplan voor Ierland) 
ontvangen, waarin staat dat alle suiker producerende installaties, zoals in het 
herstructureringsplan is bepaald, tot op de grond zijn ontmanteld en dat de 
sloopwerkzaamheden zijn afgerond.

5. Antwoord van de Commissie (REV.II), ontvangen op 6 mei 2011.

Nadat informatie van de Ierse regering was ontvangen in de zin dat het herstructureringsplan 
dat door de Ierse suikerproducent was ingediend en dat naar het oordeel van de Ierse regering 
in aanmerking kwam voor steun volledig was uitgevoerd en de productie-installaties zoals 
gepland volledig waren ontmanteld, werd het verzoekschrift in oktober 2010 gesloten.



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

NL

Het Europees Parlement besloot om het verzoekschrift te heropenen na ontvangst van een 
verzoek van indiener om het verzoekschrift open te laten in het licht van de conclusies van 
speciaal verslag nr. 6/2010 van de Europese Rekenkamer inzake de suikerhervorming.

De Commissie kan slechts herhalen dat het besluit om de enige overblijvende suikerfabriek in 
Ierland te sluiten en de productie-installaties volledig te ontmantelen in plaats van de fabriek 
te herinrichten voor de productie van biobrandstof is genomen door de leiding van de fabriek.

Verordening (EG) nr. 320/2006 van de Raad tot instelling van een tijdelijke regeling voor de 
herstructurering van de suikerindustrie in de Europese Gemeenschap gaf de leiding van iedere 
suiker producerende fabriek de mogelijkheid om afstand te doen van het quotum, zonder 
ontmanteling van installaties of met volledige of gedeeltelijke ontmanteling, als voorwaarden 
voor de verkrijging van de herstructureringssteun waarin de verordening voorziet.

Deelname aan de regeling was vrijwillig en de verordening geeft noch de diensten van de 
Commissie noch de lidstaten de mogelijkheid om in te grijpen in het besluit dat door 
suikerproducenten wordt genomen, terwijl indiener beweert dat de Ierse regering maatregelen 
had moeten treffen om de volledige ontmanteling van de suikerfabriek te voorkomen en had 
moeten aandringen op een herinrichting van de fabriek voor de productie van biobrandstof.

Hoewel speciaal verslag nr. 6/2010 van de Europese Rekenkamer over de suikerhervorming 
kritisch is ten aanzien van enkele aspecten van de hervorming, trekt het verslag niet het 
algemene beginsel van de tijdelijke regeling voor herstructurering in twijfel.

Indiener stelt nu een punt aan de orde dat ook werd genoemd in het speciale verslag, namelijk 
dat de winstgevenheidsscore die is opgenomen in de effectbeoordeling gebaseerd was op 
gegevens van dat moment, waarin mogelijk geen rekening is gehouden met de laatste 
ontwikkelingen en investeringen. Echter, de door de Commissie achteraf uitgevoerde analyse 
toont aan dat het aandeel van lidstaten met een hoge winstgevendheid na de hervorming is 
gestegen van 68 naar 78 procent, terwijl het aandeel van lidstaten met lage winstgevendheid is 
gedaald van 15 naar 5 procent, wat de in de effectbeoordeling opgenomen schatting van de 
winstgevendheid van de suikerproductie in bepaalde regio's bevestigt. Wat betreft meer 
gedetailleerde informatie over de concurrentiepositie en vooruitzichten voor de toekomst van 
individuele bedrijven herhaalt de Commissie haar standpunt dat deze informatie niet alleen 
moeilijk te verkrijgen zou zijn om juridische redenen, maar ook onnodig zou zijn, omdat de 
keuze voor het staken of voortzetten van de productie niet is gemaakt door de Commissie 
maar door ieder suiker producerend bedrijf, rekening houdend met het feit dat zij zouden 
moeten zorgen voor winstgevendheid op de lange termijn in een situatie met aanzienlijk 
lagere institutionele prijzen.

Conclusie

In het licht van het bovenstaande ziet de Commissie geen nieuwe elementen die een verder 
onderzoek zouden rechtvaardigen van dit verzoekschrift, dat oproept tot een wijziging of 
intrekking van de suikerhervorming en een herinrichting van een nu volledig ontmantelde 
fabriek voor de productie van biobrandstof.


