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Sammanfattning: Marknadssituationen.
1. Marknadssituationen
Kommissionen redovisade väderlekssituationen för perioden oktober-november. Det har varit
varmare än normalt och lägre nederbörd har fallit de östra delarna av EU. Lägre nederbörd har också
fallit i både Frankrike och Tyskland. Höstsådden är klar i stora av EU vad gäller spannmål men
höstsådden förväntas vara mer känslig för frost framöver under odlingssäsongen. Sådden av höstraps
är genomförd med betydligt lägre areal i Tyskland, östra Polen och i norra Tjeckien. Ett ökat tryckt
vad gäller insektsangrepp och växtsjukdomar finns för höstrapsen. Skörden av majs och solrosor har
dock kunna ske under goda förhållanden medan den lägre nederbörden har påverkat både
potatisskörden och den pågående skörden av sockerbetor negativt.
Världsmarknadspriserna för både vit- och råsocker sjönk med ca 10 procent jämfört med priserna
för en månad sedan. EU:s genomsnittliga pris för vitsocker (september 2018) uppgick till 347
euro/ton, vilket också innebar en sänkning med 3 euro/ton jämfört med månaden dessförinnan.
Kommissionen konstaterade att EU:s priser kommer att vara på denna lägre framöver nivå eftersom
försäljningskontrakten till kund baseras på prisnivån under juni-september. Skördeprognoser från
både ISO och F.O Licht avseende världsproduktionen 2018/19 visar på överskott men för kommande
år 2019/20 förväntas istället att ett underskott av socker kommer att uppstå i världen. Prisnoteringen
på råvarubörserna uppgick till 298 euro/ton för vitsocker och till 242 euro/ton för råsocker. Prisnivån
för olika regioner inom EU framgår av nedanstående figur.
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PL, RO, ES, BE påpekade återigen att situationen är mycket bekymmersam för EU:s sockersektor
och att marknaden måste följas noga för att ha beredskap för att införa lämpliga åtgärder som
motverkar effekterna av de låga priserna. RO lyfte fram det kommande mötet i kommissionens
högnivågrupp för socker i januari som mycket viktig. Kommissionen kommer att skicka en inbjudan
till medlemsländerna för deltagande.
Övriga frågor
På fråga från BE svarade kommissionen att medlemsländerna inte längre behöver tillämpa art 137 i
1308/13 angående godkännande av sockerproducerande företag men däremot ska medlemslandet
erkänna eller snarare bekräfta att företag och sammanslutningar som förhandlar om branschavtal är
legitima företag/organisationer.

