Rapport från sockerkommittén 27 juni 2019
Sammanfattning: Information om marknadssituationen samt diskussionen om
kommissionens förslag till ökad marknadstransparens som ska röstas den 26 juli.
1. Väderlekssituationen i EU
Sammanataget bedöms skördeutsikterna som goda i EU även om det är mycket torrt i
Spanien, i delar av Frankrike och Tyskland, i Nederländerna samt att riklig nederbörd har
påverkat grödorna i Italien, Ungern, Tjekien, Rumänien och Bulgarien. Den senaste
väderleksbaserade uppskattningen från JRC avseende hektaravkastningen visar dock på högre
skördar för alla spannmålsslag och oljeväxter utom för vårkorn, och raps jämfört med det
senaste femårssgenomsnittet. Hektaravkastningen för sockerbetor i EU är beräknad till 75,7
t/ha (+0,5 %) och för Sverige till 62,9 t/ha, vilket är ca 1,7 % lägre än femårsgenomsnittet.
Tillväxtindex för betet i EU är bra eller t.o.m. mycket bra i stora delar av EU samt att i de
länder där det varit torrt eller har regnat mycket så är tillväxten ändå i nivå med värdena för
den senaste tioårsperioden. Det bör dock kommas ihåg att JRC:s senaste uppskatningar bara
omfattart perioen t.o.m. den 10 juni, varmare väder har varit gällande i flera större
producentländer därefter.
2. Marknadssituationen
Något stigande priser har varit gällande sedan föregående möte, vitsockernoteringen uppgick
till 284,6 e/ton och råsocker till 238,7 e/ton. Det senaste genomsnittliga vitsockerpriset i EU
(april) uppgick till 319 e/ton medan nuvarande spotpriser i EU är betydligt högre och uppgår
till 470-480 e/ton, enligt kommissionen. Nya prognoser från ISO om ett förväntat underskott
av socker i världen 2019/20 bidrar bland annat till prisuppgången. Den totala produktionen
har beräknats till 177 miljoner ton och konsumtionen till 180 miljoner ton. Även Brasiliens
fortsatta prioritering av produktion av etanol framför socker bridrar till de högre priserna. De
senaste uppgifterna avseende sockerbetsarealen i EU 2019/20 uppgår till 1,548 miljoner
hektar, vilket är knappt 5 % lägre areal än föregående år.
3. Marknadstransparens
Fortsatt diskussion om ändringar i förordning 1185/17 för att skapa ökad
marknadstransparens för olika aktörer inom jordbrukssektorn och livsmedelskedjan.
Röstning av förordningen kommer att ske på ett extrainsatt kommittémöte den 26 juli.
Tillägg/ändringar av rapporteringskrav som gäller socker är:


Försäljningspris för socker som avser både korta och långa terminskontrakt.
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Inköpspris för socker och melass för detaljist, livsmedel-, foder- och
etanolindustrin om företagen använder minst 1 000 ton socker eller 5 000 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.

Den huvudsakliga diskussionen på mötet var:
Socker – Några länder efterfrågade om kommissionen vet hur stor volymen är som säljs
på spotmarknaden, kommissionen hade inget svar på detta nu men menade att det är
sockerproducenter och raffinaderier som ska rapporterar dessa priser jämte den
nuvarande prisrapporteringen (längre terminer) som sker så detta bör inte skapa ett
alltför stort problem. Dessutom menade kommissionen att spotpriserna kommer att
publiceras två månader efter deras gällandedatum för att på sätt inte störa pågående
prisförhandlingar mellan parterna. Inga priser kommer att publiceras om det innebär att
sekretessen bryts. Flera länder efterfrågade att företag som säljer livsmedelsprodukter
med högt sockerinnehåll också ska redovisa dessa priser. Kommissionen menade att
sådana bearbetade varor innehåller en mängd andra råvaror än socker som styr priset
och ska därför inte ingå i rapporteringen. Angående användningen av ”value-sharing”
mellan sockerindustrin och odlare svarade kommissionen att innehållet ska redovisas så
att en översikt kan sammanställas avseende tillämpningen. Kommissionen påminde om
en ytterligare ändring avseende rapportering av sockerproduktionen i respektive land
den 30 november, när denna sker ska även en prognos för innevarande års skörd
rapporteras till kommissionen.

