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Information från möte med
förvaltningskommittén för socker den 22
december 2016
Sammanfattning: Information marknadssituationen samt en första diskussion angående
rapportering av betpriser.

1-2. Marknadssituationen
Världsmarknadspriserna för socker steg fram till september i år beroende bland annat på den
underskottssituation på socker som har varit gällande under de två senaste åren. Senare
rapporter om att föregående års underskott blir mindre än väntat samt att
marknadssituationen 2017/18 beräknas inte ge något underskott har fått priserna att sjunka.
Teknisk handel har också hjälpt till då flera positionsinnehav har sålts av olika aktörer.
Priserna (närmaste termin) på världsmarknaden hade sedan föregående möte sjunkit med 7-8
procent. Vitsockernoteringen uppgick till 476 euro/ton för vitsocker och till 388 euro/ton för
råsocker. Senaste tillgängliga marknadspris för vitsocker i EU (oktober) uppgick till 470
euro/ton, motsvarande pris på världsmarknaden vid samma tid var 511 euro/ton
Kommissionen presenterade försörjningsbalanser för 2013/14-2016/17. Den senaste
balansen för 2016/17 vidare på en beräknad skörd uppgående till ca 16,7 miljoner ton, vilket
är ca 1,8 miljoner ton högre än föregående år. I slutet av markandsåret 2016/17 då
produktionskvoterna upphör beräknas det finnas sammantaget 1,811 miljoner ton i utgående
lager. Kommissionen passade på att åter förklara att lager som är överfört från 2016 måste
ligga i lager tills den sista september medan ny produktion som sker under 2017 kan säljas så
snart denna har producerats.
3. Avgift för överskott av socker i Kroatien
En kortfattad genomgång av förordning avseende vilket belopp Kroatien måste betala i
överskottsavgift för socker. Avgiften har sin bakgrund när Kroatien anslöts till EU då en
överskottskvantitet på 37 138 ton fastställdes. Denna kvantitet skulle Kroatien avsätta på
egen bekostnad utanför EU:s marknad. Kroatien har gjort detta för all volym förutom 6 341
ton. En överskottsavgift ska därför erläggas om uppgår till 2,5 milj euro (volym x högsta
prisskillnaden EU och världsmarknaden under 2013-2016). Ingen diskussion uppstod på
mötet och förordningen ska röstas den 17 januari (mötet frukt och grönt).
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4. Rapportering av betpriser efter 2017
En första diskussion hölls avseende teknikaliteter i samband med att sockerbetspriser ska
börja rapporteras av medlemsländerna. En förordning där bland annat rapportering av
betpriser ingår håller på att diskuteras i den horisontella kommittén.
Kommissionen presenterade ett arbetsdokument innehållande i stort sett alla element som
ingår i fastställandet av betpriset. Det underströks att inte alla delar är aktuella för
prissättningen av sockerbetor i alla länder. Kommissionen har heller ingen ambition att
likrikta vilka olika delar som används i medlemsländerna utan vill bara få tillgång till ett
genomsnittspris för sockerbetor i respektive land. Möjligen skulle länderna få lov att
redovisa vilka delar som ingår i priset dock utan ange belopp för varje del. Kommissionen
påpekade också att när det gäller den föreslagna tiden för när priser ska rapporteras (den 30
juni i efterföljande marknadsår som är okt-sep) så bör länderna tänka om så att detta kan ske
tidigare. Kommissionen tydliggjorde också att utgångspunkten för vilka sockerbetor som ska
ingå är alla betor oavsett om det rör som om volymer inom kontrakt eller volymer utöver
kontraktmängd dock skulle troligen inte ekologiska betor ingå på grund av prisskillnaden.
Diskussionen fortsätter på nästa möte om vilka prisdelar som ska ingå eller inte ingå i
rapporteringen (vissa länder ansåg att tillägg/avdrag för transport inte skulle ingå, att
efterlikviden inte nödvändigtvis måste inkluderas).
Övriga frågor
På fråga svarade kommissionen att en förordning avseende möjligheten att öppna upp för
andra tillfället till export av utomkvotssocker ska presenteras och troligen röstas om i
februari.
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