Rapport från sockerkommittén 25 maj 2019
Sammanfattning: Information om marknadssituationen samt diskussionen om
kommissionens förslag till ökad marknadstransparens.
1. Väderlekssituationen i EU
Väderleksmässigt har det varit varmare än normalt under de norra, centrala och i de östra
delarna av EU under april medan kallare väder varit gällande i stort sett i hela EU under maj.
Lite nederbörd har framförallt fallit i delar av Tyskland, Polen, baltstaterna och i Sverige
medan rikligt med regn hade fallit i Italien och i de sydöstra delarna av EU. Varningar för
påverkan på grödorna gällde dock bara för höstsådda och vårsådda grödor i Tyskland och
Polen samt de vårsådda grödorna i Italien. Tillväxten i betesmark och vall beskrevs som
överlag god i större delarna i EU förutom i stora delar av Rumänien, Bulgarien, Ungern och i
södra Spanien.
2. Marknadssituationen
Världsmarknadspriserna för socker hade fallit med 5-9 % sedan föregående möte,
vitsockernoteringen uppgick till 289,3 euro/ton och råsocker på 229,3 euro/ton. Påverkande
faktorer har bland varit fallande råoljepris, vilket gynnar produktion av vitsocker framför
etanoltillverkning i Brasilien, samt de höga lagren av socker som finns i världen. Prognoser
från F.O. Licht avseende kommande skörd av socker i världen 2019/20 visar på fortsatt hög
produktion, 187 miljoner ton medan konsumtionen beräknas uppgå till 188 miljoner ton.
Vetskapen om att Indien har ett stort överskott av socker som kan finnas redo för export vid
tillräcklig höga priser påverkar också marknaden. Senast tillgängliga marknadspris i EU är
från mars 2019 och då uppgick det till 314 euro/ton. Priserna i de tre prisregionerna som
fastlagts för EU varierade dock från 304 till 365 euro/ton. Dessa priser baseras dock
fortfarande på kontrakt som tecknades inför skörden 2018. Nuvarande spotpriser (Kingsman)
visar på högre priser, ca 460 euro/ton i Frankrike och i Tyskland samt ca 480 euro/ton i Italien
och i Spanien (underskottsområden). Importen till EU av socker för 2018/19 uppgick till 1,1
miljoner ton (0,9 miljoner 2017/18) och exporten uppgick till 1,15 miljoner ton (2,4 miljoner
ton). Nya uppskattningar av hektaravkastningen för den kommande skörden av sockerbetor i
EU uppgick till 76,5 ton/ha, vilket är knappt 2 % högre än det senaste femårsgenomsnittet.
Den svenska avkastningen har beräknats till 63,9 miljoner ton medan den danska och den
tyska avkastningen beräknats till 69,2 ton/ha respektive 75,1 ton/ha. Högst avkastning i EU
med drygt 90 ton/ha har Frankrike och Tyskland.
3. Marknadstransparens
Fortsatt diskussion om ändringar i förordning 1185/13 för att skapa ökad
marknadstransparens för olika aktörer inom jordbrukssektorn och livsmedelskedjan.
Marknadstranparens är en av tre delar i kommissionens arbete med att få en bättre
fungerande livsmedelskedja, de andra två områdena är regelverket kring otillbörliga
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handelsmetoder samt stärkandet av producentorganisationerna. Det är framförallt priser
på olika produkter i senare led än primärproduktionen som föreslås läggas till det
nuvarande rapporteringssystemet.
Tillägg/ändringar av rapporteringskrav som diskuterades mötet var:






Försäljningspris för socker som avser både korta och långa terminskontrakt.
Inköpspris för socker och melass för detaljist, livsmedel-, foder- och
etanolindustrin om företagen använder minst 1 000 ton socker eller 500 ton
melass.
Produktion av melass och bioetanol från socker.
Försäljning av socker fördelat på livsmedelsindustri, detaljhandel samt på övrig
industri.
Redovisa branschavtal och om ”value-sharing” tillämpas i produktionsländer.

Kommissionen ville helst ha en teknisk diskussion angående de produktspecifika
förslagen. Medlemsländernas generella kommentarer var väl kända då dessa redan har
framförts i den horisontella kommittén som har huvudansvaret för ökad
marknadstransparens.
Kommissionen underströk vikten av att få snabbare tillgång till ”spot” priser än vad som
är fallet i dagsläget så detta kommer att underlätta marknadsbevakningen. Det återstod
dock att diskuteras vilken leveransperiod dessa skulle kunna tänkas omfatta, 2-3
månader nämndes som exempel. Förslaget om att även samla in uppköpspriser från
olika användare finns med eftersom det ger mer information om marknaden i respektive
land samt att det ger fler uppgiftslämnare. När det gällde redovisning av nuvarande
produktionsuppgifter för socker så vill kommissionen få preliminära uppgifter tidigare
än vad som gäller idag, möjligheten till att lämna preliminär skörd i novemberdecember kanske skulle kunna vara möjligt. Avseende redovisning av branschavtal och
”tillämpning av ”value-sharing” mellan socker producent och betodlare tänker sig
kommissionen att detta också ska redovisas på deras hemsida utan att röja sekretessen
för olika aktörer.
Tre MS menade att hänsyn till pågående prisförhandlingar mellan producenter och
livsmedelsindustrin bör tas när spot priserna ska redovisas. Ytterligare tre MS menade
också att spotmarknaden innehåller en liten volym, vilket innebär att inga representativa
priser kommer att erhållas. Dessutom ansåg ett MS att kraven för att ett medlemsland
ska anses vara rapporteringsskyldig (minst 2 procent av EU:s produktion eller
konsumtion beroende på vilket pris som ska rapporteras) även bör gälla för socker. Fyra
MS lyfte åter fram den administrativa bördan som förslaget innebär för
medlemsländerna och företagen
Två MS menade att medlemsländerna själva ska få välja om det är sockerproducentens
försäljningspris eller livsmedelsindustrins inköpspris som ska rapporteras då socker
både säljs i bulk och i detaljistförpackningar.
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