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numele Irish Biofuels Initiative (Inițiativa irlandeză pentru biocombustibili) 
privind trecerea industriei irlandeze a zahărului la producția de 
biocombustibili

1. Rezumatul petiției

Petiționarul reclamă impactul negativ al reformei din industria irlandeză a zahărului asupra 
părților interesate și propune să nu se închidă fabricile de producție a zahărului, ci să fie 
transformate integral sau parțial în fabrici de producție de etanol și butanol, biocombustibili 
pe bază de zahăr. Petiționarul consideră că atât guvernul irlandez, cât și instituțiile europene 
sunt responsabile pentru eșecul privind reforma industriei zahărului și virtuala încetare a 
producției de zahăr în Irlanda, fapt care a avut un impact substanțial asupra lucrătorilor din 
această industrie. Petiționarul consideră că trecerea la producția de biocombustibili ar putea fi 
o soluție în interesul tuturor părților și solicită instituției europene să analizeze această 
posibilitate.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 19 septembrie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 29 noiembrie 2007

I. Petiția/ Contextul petiției

Petiționarul reclamă impactul negativ al reformei din industria irlandeză a zahărului asupra 
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părților interesate și propune să nu se închidă fabricile de producție a zahărului, ci să fie 
transformate integral sau parțial în fabrici de producție de etanol și butanol, biocombustibili pe 
bază de zahăr. Petiționarul acuză atât guvernul irlandez, cât și instituțiile europene pentru eșecul 
privind reforma industriei zahărului și virtuala încetare a producției de zahăr în Irlanda, fapt care 
a avut un impact substanțial asupra lucrătorilor din această industrie. Petiționarul consideră că 
trecerea la producția de biocombustibili ar putea fi o soluție în interesul tuturor părților și solicită 
instituției europene să analizeze această posibilitate. 

II. Comentariile Comisiei cu privire la petiție

Reforma din sectorul zahărului aprobată în noiembrie 2005 are ca scop realizarea unui viitor 
durabil pentru sectorul zahărului în UE. Într-un context viitor al competiției sporite, este necesară 
reducerea progresivă a prețurilor interne și a producției UE. 

Pentru a facilita reducerea voluntară a producției EU, planul temporar de restructurare a fost 
introdus pentru a permite celor mai puțin competitive întreprinderi să renunțe la cotele lor de 
producție contra unor compensații.

Subvenția de restructurare disponibilă scade de la cota de 730 EUR/tonă pentru 2006/2007 și 
2007/2008, la 625 EUR în 2008/2009 și 520 EUR în 2009/2010. Există trei niveluri de 
subvenționare:

 100 % dacă fabrica este închisă de tot (demolare totală)
 75 % dacă doar instalațiile pentru prelucrarea zahărului sunt înlăturate (demolare parțială)
 35 % dacă se renunță doar la cotele de producere a zahărului

Fiecare întreprindere de producere a zahărului care a primit o cotă pentru zahăr din partea 
statului membru în cauză poate depune o cerere pentru obținerea subvenției de restructurare în 
timpul celor patru ani de restructurare, fie închizând fabrica, fie trecând la producția de 
bioetanol, fie doar reducând cota producției de zahăr cu o anumită cantitate și păstrând intacte 
instalațiile de producție.

Este decizia economică a administratorilor fiecărei fabrici de zahăr să continue realizarea 
cotelor de zahăr după reformă sau să depună o cerere pentru obținerea subvenției de 
restructurare. Nici Comisia și nici statele membre nu intervin în luarea acestei decizii.

Întreprinderea trebuie să depună o cerere cu un plan de restructurare, iar statul membru trebuie să 
hotărască dacă planul de restructurare este sau nu eligibil. Pentru a fi eligibil, un plan de 
restructurare trebuie să includă, de asemenea, un plan social și un plan privind mediul și trebuie 
acordată o anumită compensație cultivatorilor de sfeclă de zahăr. Subvenția de restructurare este 
acordată în limitele mijloacelor financiare ale fondului, tuturor solicitanților considerați eligibili 
de către statele membre pe principiul primul venit, primul servit. După acordarea subvenției de 
restructurare, întreprinderea în cauză este obligată să ia toate măsurile și acțiunile prevăzute în 
planul de restructurare. Dacă subvenția de restructurare este acordată într-un stat membru, statul 
membru beneficiar primește subvenții diversificate pentru finanțarea măsurilor diversificate 
prevăzute în regiunile în cauză. Dacă se renunță la mai mult de 50 % din cota națională de zahăr, 
se acordă subvenția suplimentară pentru diversificare, care ajunge până la 100 % din subvenția 
de diversificare dacă, la fel ca și în cazul Irlandei, se renunță la 100 % din cota națională de 



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

RO

zahăr. Această subvenție suplimentară pentru diversificare poate fi folosită pentru măsurile de 
diversificare sau poate fi acordată fermierilor care au trebuit să renunțe la producția de zahăr.

Prelucrătorul irlandez de zahăr Greencore a solicitat obținerea subvenției pentru restructurare 
pentru demontarea totală a fabricii, pentru anul de comercializare 2006/2007. Autoritățile 
irlandeze au informat Comisia cu privire la eligibilitatea planului de restructurare și subvenția a 
fost acordată. Nu există nicio posibilitate de inversare a acestui proces și de transformare a 
fabricii pentru producerea bioetanolului, după ce părțile interesate și-au primit compensațiile 
pentru închiderea totală a fabricii.

III. Concluzii

Fondul temporar de restructurare pentru industria zahărului este un plan voluntar introdus în 
cadrul reformei zahărului din 2005 pentru a oferi compensații producătorilor de zahăr și 
fermierilor care au încetat producția cotelor de zahăr în cel de-al patrulea an al perioadei de 
restructurare. Într-adevăr, în cadrul fondului de restructurare, anumite subvenții pot fi 
acordate și în cazul în care o fabrică trece la producerea de biocombustibil. Totuși, dacă o 
fabrică de zahăr optează pentru încetarea totală a producției și demolarea fabricii, aceasta este 
decizia economică a întreprinderii respective. Consiliul nu a prevăzut niciun mecanism în 
reforma zahărului care să permită Comisiei sau statului membru să intervină în luarea acestei 
decizii.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 2 septembrie 2010

Comisia a primit recent din partea autorităților irlandeze (Ministerul Agriculturii, Pescuitului 
și Alimentației) o „Informare privind stadiul implementării planului de restructurare în 
Irlanda”, în care se precizează că toate instalațiile de producție de zahăr au fost distruse 
integral, după cum prevede planul de restructurare convenit, iar lucrările de demolare sunt 
efectiv finalizate.

5. Răspunsul Comisiei (REV. II), primit la 6 mai 2011

După ce s-au primit informații din partea guvernului irlandez că planul de restructurare 
prezentat de producătorul irlandez de zahăr și considerat eligibil de către guvernul irlandez a 
fost implementat integral și că instalațiile de producție au fost dezafectate în totalitate, astfel 
cum s-a prevăzut, petiția a fost închisă în octombrie 2010.

PE a decis să redeschidă petiția în urma unei solicitări venite din partea petiționarului de a 
menține petiția deschisă în lumina concluziilor Raportului special nr. 6/2010 al Curții de 
Conturi Europene privind reforma pieței zahărului.

Comisia poate doar reitera că decizia de a închide singura fabrică de zahăr rămasă din Irlanda 
și a de dezafecta în totalitate instalațiile de producție ale acesteia în loc ca fabrica să treacă la 
producția de biocombustibili a fost luată de conducerea fabricii.

Regulamentul (CE) nr. 320/2006 al Consiliului de instituire a unui regim temporar de 
restructurare a industriei zahărului în Comunitatea Europeană a oferit conducerii fiecărei 
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fabrici de zahăr posibilitatea de a renunța la cote, fie fără a dezafecta instalațiile, fie prin 
dezafectarea totală sau parțială, acestea fiind condițiile stabilite pentru obținerea ajutoarelor 
de restructurare prevăzute de regulament.

Participarea la acest sistem a fost voluntară, iar regulamentul nu oferă nici serviciilor 
Comisiei și nici statelor membre posibilitatea de a se implica în decizia luată de producătorii 
de zahăr, deși petiționarul susține că guvernul irlandez ar fi trebuit să ia măsuri pentru a 
preveni dezafectarea totală a fabricii de zahăr și să facă presiuni pentru ca fabrica să treacă la 
producția de biocombustibili.

Deși Raportul special nr. 6/2010 al Curții de Conturi Europene privind reforma pieței 
zahărului exprimă critici cu privire la anumite aspecte ale reformei, acesta nu pune la îndoială 
principiul general al regimului temporar de restructurare.

Petiționarul face acum trimitere la un punct menționat în Raportul special, și anume că 
clasamentul rentabilității din evaluarea de impact s-a bazat pe datele disponibile la acel 
moment, astfel că este posibil să nu fi ținut seama de ultimele evoluții și investiții. Totuși, 
evaluarea ex-post a Comisiei a arătat că ponderea cotelor deținute de statele membre cu o 
rentabilitate mare a crescut de la 68 % la 78 % după reformă, în timp ce ponderea cotelor 
deținute de statele membre cu o rentabilitate mică a scăzut de la 12 % la 5 %, ceea ce 
confirmă estimarea din evaluarea de impact cu privire la rentabilitatea producției de zahăr în 
anumite regiuni. În ceea ce privește informațiile mai detaliate cu privire la poziția 
concurențială și perspectivele întreprinderilor individuale, Comisia afirmă că aceste informații 
ar fi nu doar dificil de obținut din motive juridice, dar și că nu au fost necesare, deoarece 
opțiunea de a abandona sau de a menține producția urma să fie luată nu de Comisie, ci de 
fiecare întreprindere producătoare de zahăr, ținând cont de faptul că, pe viitor, ar fi trebuit să 
își asigure rentabilitatea pe termen lung într-un context în care prețurile instituționale ar fi 
semnificativ mai mici.

Concluzie

În lumina celor de mai sus, Comisia nu constată existența unor elemente care să justifice o 
continuare a analizei prezentei petiții care solicită modificarea sau anularea reformei pieței 
zahărului și trecerea unei instalații acum complet dezafectate la producția de biocombustibili.


