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Information från möte med kommittén för
socker den 30 juni 2016
Sammanfattning: Fortsatt höga priser på världsmarknaden samt diskussion om vilka
regler som ska gälla efter avvecklingen av sockerkvoterna (2017) avseende ländernas
rapportering av olika uppgifter.

1.1 - 1.2 Marknadssituationen
Priserna på världsmarknaden har fortsatt att stiga och uppgick nu till ca 497 euro/ton för
vitsocker medan det senaste kända genomsnittspriset i EU (april) var 428 euro/ton, vilket är
en minskning jämfört med månaden dessförinnan. Världsmarknadspriset för vitsocker
under senare delen av april var omkring 413 euro/ton. Tillgången på socker i världen
2015/16 visar på ett underskott i storleksordningen 7-11 miljoner ton enligt flera
marknadsbedömare. Preliminära arealuppgifter för sockerbetsodlingen 2016/17 i EU visar på
en ökning med drygt 7 % jämfört med förgående år. Arealen är beräknad till drygt 1,4 milj
ha, vilket inte är lika högt som arealen var 2014/15, alltså det år flera länder frivilligt sänkte
betarealen bland annat på grund av den kommande kvotavvecklingen. Den totala
importtakten 2015/16 till EU ligger fortfarande under föregående års import samt att
skillnaden har ökat något de senare månaderna. Kommissionens prognos över utgående lager
2015/16 uppgick till ca 900 000 ton, vilket är lågt men ca 200 000 ton högre än vad som
beräknats tidigare.
1.3 Regler efter 2017
Diskussionen om vilken statistikrapporteringen (priser, produktion, handel mm) som ska
gälla efter att sockerkvoterna har avvecklats 2017 fortsatte på mötet.
Mötesdiskussionen omfattade i huvudsak följande:




Några medlemsländer hade svårt att se fortsatt behov av att upprätta listan med
sockerproducerande företag i EU efter kvotavvecklingen. Kommissionen skulle
fundera på att ta bort kravet.
Några länder ville att kravet på att upprätta en försörjningsbalans för socker skulle
anges direkt i den kommande horisontella förordningen, vilket ett land inte ansåg
vara nödvändigt. Kommissionen har åtagit sig att göra detta för att kunna följa
marknadssituationen, vilket ansågs räcka.
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Flera isoglukos producerande länder hade synpunkter på att produktionen skulle
beräknas efter såld kvantitet, vilket dock ansågs som nödvändigt enligt
kommissionen så att inte dubbelräkning uppstod.
Vissa isoglukos producerande ville ha kvar den gamla definitionen av isoglukos
(minst 10 % fruktoshalt) medan kommissionen menade att 42 % bättre speglade den
kommersiella handeln.
Angående lagerrapporteringen ville ett land försäkra sig om att det endast var
producenter som skulle rapportera, kommissionen skulle se över skrivningen så att
den stämmer överens med den horisontella förordningen som anger att
”medlemsländerna ska rapportera”.
Flera länder var emot att rapportera priser på isoglukos beroende på svårigheterna att
genomföra detta. Kommissionen noterade detta.
Prisrapporteringen för sockerbetor väckte också motstånd bland flera medlemsländer,
ett land ifrågasatte även syftet med denna prismätning, ett annat land undrade om det
inte var möjligt att bara använda sig av betpriset som rapporteras till Eurostat.
Kommissionen replikerade att syftet givetvis var att få mer information om hela
livsmedelskedjan och producentens andel slutpriset. Rapporterade priser till Eurostat
höll för låg kvalitet, medlemsländerna rapporterar i dagsläget väldigt olika
prisuppgifter dit. Kommissionen vill ta bort rapporteringskravet till Eurostat och
ersätta detta med det som ska att rapporteras till DG Agri.
Avseende beräkning av tilläggstullar vid import föreslogs tekniska justeringar så att
ändringar inte ska behöva göras ofta, i övrigt hade inte mycket ändrats gällande
övriga handelsuppgifter.

