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Information från möte med kommittén för
socker den 28 april 2016
Sammanfattning:


Diskussion om att eventuellt vidta marknadsåtgärder.

1 -2. Marknadssituationen samt statistikredovisning
Sockerpriserna på vitsocker och råsocker har gått upp under april. Det finns för närvarande
även en viss press nedåt i form av en rekordstart på den Brasilianska kampanjen. Trots detta
kommer nya höjningar av det prognosticerade underskottet bland annat från Czarnikow som
tror att underskottet blir 11,4 miljoner ton 2015/16.
Brasilianska analyser från Conab och Unica visar kvantiteter på cirka 690 miljoner ton i
Brasilien 16/17. Kina har också haft en minskande produktion på grund av att lönsamheten i
odling för sockerproduktion står sig dåligt jämfört med andra grödor.
EU
Kommissionens tidiga uppskattningar visar på ungefär 10 % ökning av EUs
sockerbetsarealer. Tyskland och Frankrike ökar något men de största ökningarna finns bland
annat i Polen och Nederländerna.
Vitt socker importeras till EU till cirka 430 euro per ton och råsocker (observera att det kan
vara ett specialsortiment) till 421 euro per ton.
I april inkom licensansökningar på 110 000 ton ansökningar på Brasilienkvoten. Fortfarande
tror Kommissionen att man kommer att träffa importprognosen i balansen men de erkänner
att situationen annars kan bli problematisk.
Det har kommit lite mindre socker importerat till EU än föregående år. Brasilien står för 6 %
av importen till EU.
EUs sockerlager var i slutet av jan ca 400 tusen ton mindre än föregående år.
Diskussion om eventuella åtgärder.
Kommissionen redogjorde för behov och eventuellt tidsschema för åtgärder som ska
förebygga eller motverka att de låga lagren ger bristsituationer eller stora prisökningar.
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Kommissionen vill förbereda för åtgärder så att kommittén kan agera snabbt. Man upplever
fortfarande att signalerna i pris och från sockeranvändarna gör att det inte är självklart att
åtgärder behövs. Tanken är att lägga fram åtgärder för eventuell röstning inom några
månader. 400-500 000 ton som omfattar både omklassning och import via anbud tänker
kommissionen initialt.
Flera länder stöder kommissionens förslag att förbereda för åtgärder men påpekar att de inte
fått några signaler på behovet. Sverige stöder Kommissionens förslag med tanke på
lagernivåerna. Några länder vill avvakta ytterligare och det finns tvivel om
konsumtionsprognosen och hur konsumtionen kommer att påverkas av pågående
hälsotrender. Ett medlemsland tror också att slutlagren är underskattade i kommissionens
prognos. Enstaka medlemsländer är helt emot åtgärder.
Kommissionen anser att det absolut finns tillräckligt med utomkvotssocker för en
omklassificering.
3. Övriga frågor
Den delegerade akten om branschavtalen kommer att anta akten den 11/5 och därefter följer
den tvåmånadersperiod då rådet och parlamentet kan invända mot akten.
KOM jobbar också på akter om reglerna efter 2017och tror att de kan presentera ett första
förslag på något av de kommande mötena och komma till beslut under året.

