Rapport från möte den 28 juni kommittén för socker
Sammanfattning: Marknadssituationen.
1. Marknadssituationen
Priserna på världsmarknaden har fortsatt att sjunka något jämfört med föregående månad,
priserna var ca 2-3 procent lägre för både vit- och råsocker. Vitsockernoteringen uppgick till
295 euro/ton. Produktionsöverskott från de två senaste åren tynger bland annat marknaden
men flera producentländer som Brasilien, Indien och Thailand har vidtagit olika åtgärder för
att minska produktionen och exporten av socker. I Indien har det införts ett lagringsstöd till
sockerföretagen omfattande totalt 3 miljoner ton. Ökningar av etanolproduktion i stället för
sockerproduktion har också skett i alla de tre länderna. Det hittills tillgängliga priset på
vitsocker i EU (april) uppgick till 362 euro/ton, vilket är en sänkning med 14 euro/ton
jämfört med priset i mars.
Sju medlemsländer påpekade att situationen är bekymmersam för EU:s sockersektor och att
det bör undersökas om inte marknadsstödjande åtgärder ska införas, t.ex. privat lagringsstöd.
Tre medlemsländer menade dock att anpassning till situationen måste ske på
marknadsmässiga grunder efter det att produktionskvoterna har avskaffats. Privat
lagringsstöd var dessutom inte en lösning på problemet då sockret skulle finnas kvar en
längre tid och att åtgärden är kostsam, paralleller till problemen med lagringsstödet för
skummjölkspulver lyftes fram.
Ett medlemsland som vanligen är för att använda stödåtgärder menade också att privat
lagringsstöd ej var den rätta åtgärden att tillämpa i denna situation.
Kommissionen (KOM) konstaterade att detta var samma diskussion som hade förts i rådet
och hänvisade till vad Hogan hade sagt om att det inte är aktuellt att införa
marknadsstödsåtgärder nu när säsongen just börjat och att företagen själva måste stå för
anpassningen till en situation utan produktionskvoter. KOM menade vidare att privat
lagringsstöd inte var rätt åtgärd att införa nu.
Övriga frågor
KOM redovisade de tre regioner som ska gälla vid publicering av regionala
sockerpriser. Sverige ingår i gruppen med Danmark, Finland, Lettland, Polen,
Österrike, Tjeckien, Ungern ock Slovakien. Prisredovisningen kommer att omfatta
priserna fr.o.m. 2017.
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