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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0386/2007, którą złożył Allan J. Navratil (Irlandia), w imieniu 
irlandzkiej Inicjatywy na rzecz Biopaliw, w sprawie przekształcenia 
działalności irlandzkiego przemysłu cukrowniczego na produkcję biopaliw

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje o negatywnych skutkach reformy irlandzkiego przemysłu 
cukrowniczego dla zainteresowanych stron i proponuje kontynuować działalność fabryk 
cukru dzięki całkowitemu lub częściowemu przejściu na produkcję etanolu i butanolu –
biopaliw na bazie cukru. Składający petycję obarcza rząd irlandzki i instytucje europejskie 
odpowiedzialnością za nieskuteczność reformy sektora cukru oraz za faktyczne wstrzymanie 
produkcji cukru w Irlandii, co miało poważne skutki dla osób zatrudnionych w tym 
przemyśle. Składający petycję twierdzi, że przejście na produkcję biopaliw może być
rozwiązaniem odpowiadającym interesom wszystkich stron, i zwraca się do instytucji 
europejskich o zbadanie tej możliwości.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 19 września 2007 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 29 listopada 2007 r.

I. Petycja/ Kontekst petycji

Składający petycję informuje o negatywnych skutkach reformy irlandzkiego przemysłu 
cukrowniczego dla zainteresowanych stron i proponuje kontynuować działalność fabryk cukru 
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dzięki całkowitemu lub częściowemu przejściu na produkcję etanolu i butanolu – biopaliw na 
bazie cukru. Składający petycję obarcza rząd irlandzki i instytucje europejskie 
odpowiedzialnością za nieskuteczność reformy sektora cukru oraz za faktyczne wstrzymanie 
produkcji cukru w Irlandii, co miało poważne skutki dla osób zatrudnionych w tym przemyśle. 
Składający petycję twierdzi, że przejście na produkcję biopaliw może być rozwiązaniem 
odpowiadającym interesom wszystkich stron, i zwraca się do instytucji europejskich o zbadanie 
tej możliwości. 

II. Uwagi Komisji Europejskiej dotyczące petycji

Celem reformy sektora cukru, uzgodnionej w listopadzie 2005 r., jest zapewnienie 
zrównoważonej przyszłości sektora cukru w UE. Ze względu na przyszły wzrost konkurencji 
konieczne jest stopniowe obniżanie cen na rynku wewnętrznym oraz zmniejszanie produkcji UE. 

Aby ułatwić dobrowolne zmniejszanie produkcji UE, wprowadzono tymczasowy system 
restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego, który ma zachęcać przedsiębiorstwa cukrownicze 
o najniższej konkurencyjności do wycofania się z produkcji w ramach posiadanych kwot 
w zamian za odszkodowanie.

Dostępna pomoc restrukturyzacyjna ma charakter degresywny i wynosi 730 euro za tonę kwoty 
w latach 2006/2007 i 2007/2008 oraz 625 euro w latach 2008/2009 i 520 euro w latach 
2009/2010. Istnieją trzy poziomy pomocy:

 100% - jeśli fabryka została całkowicie zamknięta (całkowity demontaż urządzeń)
 75% - jeśli tylko urządzenia do produkcji cukru zostały usunięte z fabryki (częściowy 

demontaż urządzeń)
 35% - jeśli przedsiębiorstwo zrzeka się tylko kwoty produkcyjnej cukru

Podczas czteroletniego okresu restrukturyzacji każde przedsiębiorstwo cukrownicze, któremu 
dane państwo członkowskie przyznało kwotę cukru, może zwrócić się o pomoc 
restrukturyzacyjną w związku z zamknięciem fabryki, przejściem na produkcję bioetanolu lub 
zmniejszeniem produkcji cukru w ramach przyznanej kwoty i nienaruszeniem urządzeń 
produkcyjnych.

Podejmując decyzję ekonomiczną, to zarząd każdego przedsiębiorstwa cukrowniczego 
dokonuje wyboru, czy zachować produkcję cukru w ramach przyznanej kwoty na warunkach 
obwiązujących po reformie, czy też przedłożyć wniosek o pomoc restrukturyzacyjną. Ani 
Komisja, ani państwa członkowskie nie ingerują w tę decyzję.

Przedsiębiorstwo musi przedłożyć wniosek zawierający plan restrukturyzacji, a państwo 
członkowskie musi podjąć decyzję, czy plan ten jest kwalifikowalny. Aby plan restrukturyzacji 
był kwalifikowalny, musi zawierać także plan społeczny i środowiskowy, a pewna część kwoty 
odszkodowania musi być przeznaczona dla plantatorów buraków. Pomoc restrukturyzacyjna jest 
przyznawana w ramach określonych pułapów środków finansowych funduszu wszystkim 
podmiotom wnioskującym o tę pomoc i uznanym przez państwo członkowskie za 
kwalifikowalne, w oparciu o zasadę kto pierwszy, ten lepszy. Po otrzymaniu pomocy 
restrukturyzacyjnej zainteresowane przedsiębiorstwo zobowiązane jest do przedsięwzięcia 
wszelkich środków i działań przewidzianych w planie restrukturyzacji. Jeśli pomoc jest 
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przyznana w danym państwie członkowskim, państwo to otrzymuje pomoc na rzecz 
dywersyfikacji, aby sfinansować środki dywersyfikacyjne w danych regionach. W przypadku 
zrzeczenia się ponad 50% krajowej kwoty cukru, przyznawana jest dodatkowa pomoc na rzecz 
dywersyfikacji, która wynosi do 100% pomocy na rzecz dywersyfikacji, jeśli, tak jak 
w przypadku Irlandii, dochodzi do zrzeczenia się 100% krajowej kwoty cukru. Ta dodatkowa 
pomoc na rzecz dywersyfikacji może być wykorzystana na środki dywersyfikacyjne lub może 
zostać przyznana rolnikom, którzy zrezygnowali z produkcji cukru. 

Irlandzki wytwórca cukru Greencore złożył wniosek o pomoc restrukturyzacyjną za rok 
gospodarczy 2006/2007 w związku z całkowitym demontażem urządzeń w pozostałej fabryce. 
Władze irlandzkie poinformowały Komisję o kwalifikowalności planu restrukturyzacji i pomoc 
została przyznana. Nie ma możliwości odwrócenia tego procesu i przekształcenia fabryki w celu 
przystosowania jej do produkcji bioetanolu, ponieważ wszystkie zainteresowane strony 
otrzymały już odszkodowanie w związku z całkowitym zamknięciem fabryki.

III. Wnioski

Tymczasowy fundusz restrukturyzacji dla przemysłu cukrowniczego jest systemem 
dobrowolnym wprowadzonym w ramach reformy sektora cukru w 2005 r. w celu przyznania 
odszkodowania producentom cukru i plantatorom buraków cukrowych w zamian za 
zrzeczenie się produkcji cukru w ramach posiadanych kwot w czteroletnim okresie 
restrukturyzacji. Faktem jest, że z funduszu restrukturyzacji można przyznać pewną pomoc 
również w sytuacji, gdy fabryka  przeszła na produkcję biopaliw. Jednak jeśli 
przedsiębiorstwo cukrownicze decyduje się na całkowite zaprzestanie produkcji cukru oraz 
całkowity demontaż urządzeń, jest to decyzja ekonomiczna zarządu przedsiębiorstwa. Rada 
nie przewiduje w ramach reformy sektora cukru żadnych mechanizmów, które umożliwiłaby 
Komisji lub państwu członkowskiemu ingerowanie w tę decyzję.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 2 września 2010 r.

Komisja otrzymała właśnie od władz irlandzkich (Ministerstwo Rolnictwa, Rybołówstwa i 
Żywności) dokument „Progress Update on implementation of the Restructuring Plan in 
Ireland” (tłum. „Aktualizacja informacji na temat realizacji planu restrukturyzacji w Irlandii”) 
stwierdzający likwidację wszystkich cukrowni, jak przewidziano w uzgodnionym planie 
restrukturyzacji, i pomyślnie zakończenie prac związanych z rozbiórką.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 maja 2011 r.

Po otrzymaniu informacji od rządu Irlandii o pełnym wdrożeniu przedstawionego przez 
irlandzkiego producenta cukru planu restrukturyzacji, który uznano za kwalifikowalny, a 
także o tym, że, jak przewidziano, zakończono prace związane z demontażem urządzeń 
produkcyjnych, petycję zamknięto w październiku 2010 r.

PE podjął decyzję o wznowieniu sprawy po otrzymaniu od składającego petycję wniosku o to, 
by petycja pozostała otwarta w świetle wniosków ze sprawozdania specjalnego nr 6/2010 
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w sprawie reformy rynku cukru.
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Komisja może jedynie powtórnie stwierdzić, że decyzja o zamknięciu ostatniej fabryki cukru 
w Irlandii oraz o całkowitym demontażu jej urządzeń produkcyjnych, nie zaś o 
przekształceniu jej w fabrykę produkującą biopaliwa, została podjęta przez zarząd tejże 
fabryki.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 320/2006 ustanawiającym tymczasowy system 
restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie zarządowi każdej fabryki cukru 
umożliwiono zrzeczenie się przydzielonych kwot bez demontażu urządzeń produkcyjnych 
bądź wraz z całkowitym lub częściowym ich demontażem, jak przewidziano w warunkach 
otrzymania pomocy na restrukturyzację zapisanych w rozporządzeniu.

Przystąpienie do systemu jest dobrowolne, a w myśl rozporządzenia ani służby Komisji, ani 
państwa członkowskie nie mogą ingerować w decyzje podejmowane przez producentów 
cukru. Tymczasem składający petycję twierdzi, że rząd Irlandii powinien był podjąć działania 
konieczne do tego, aby zapobiec pełnemu demontażowi fabryki cukru i przekształcić ją w 
fabrykę produkującą biopaliwa.

Choć w sprawozdaniu specjalnym nr 6/2010 Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w 
sprawie reformy rynku cukru zawarte są uwagi krytyczne co do niektórych aspektów reformy, 
nie podważa się w nim ogólnych założeń tymczasowego systemu restrukturyzacji.

Składający petycję powołuje się na fragment sprawozdania specjalnego, w którym wyjaśnia 
się, że ranking rentowności zawarty w ocenie skutków został sporządzony na podstawie 
dostępnych wówczas danych, co oznacza, że możliwe, iż nie wzięto w nim pod uwagę 
ostatnich przedsięwzięć i inwestycji. Przeprowadzona przez Komisję analiza ex post 
wykazała jednak, że odsetek kwot będący w posiadaniu państw członkowskich, w których 
panuje wysoka rentowność, wzrósł z 68% do 78% po przeprowadzeniu reformy, zaś w 
państwach członkowskich, w których panuje niska rentowność, ten odsetek spadł z 12% do 
5%. Tym samym potwierdziły się szacunki rentowności w zakresie produkcji cukru w 
określonych regionach zawarte w ocenie skutków. Komisja jest zdania, że ze względów 
prawnych trudno jest uzyskać szczegółowe informacje na temat konkurencyjności oraz 
perspektyw na przyszłość poszczególnych przedsiębiorstw sektora cukru. Ich uzyskanie nie 
jest jednak konieczne, ponieważ Komisja nie decyduje o tym, czy produkcja ma zostać 
zawieszona, czy kontynuowana. Taką decyzję podejmują bowiem przedsiębiorstwa 
produkujące cukier, ze świadomością tego, że w przyszłości same będą musiały zatroszczyć 
się o długoterminową rentowność w sytuacji znacznie niższych cen instytucjonalnych.

Wniosek

W świetle powyższych informacji Komisja nie dostrzega żadnych nowych faktów, które 
mogłyby uzasadnić dalsze rozpatrywanie przedmiotowej petycji, w której żąda się zmiany 
bądź uchylenia reformy przemysłu cukrowniczego i przekształcenia w tej chwili już 
zlikwidowanej fabryki w fabrykę produkującą biopaliwa.


