1(1)

Information från möte med kommittén för
sockermarknaden den 28 januari 2016
Sammanfattning: Marknadsinformation samt röstning om utomkvotsexport.
1 -2. Marknadssituationen samt statistikredovisning
Stigande priser har varit fallet på världsmarknaden för vitsocker jämfört med föregående
månad. En tillfällig knapphet finns då det tidsmässigt är mellan två produktionssäsonger i
Brasilien. Alla marknadsbedömare förväntar sig också att ett underskott på 3,8 - 8,2 miljoner
ton socker kommer att råda 2015/16. Torkan i Indien och Thailand har bland annat bidragit
till denna situation. Vitsockerpriset steg med drygt 4 procent och noterades till 387,5
euro/ton medan noteringen för råsocker sjunkit till 285,2 euro/ton. Den senaste noteringen
(november) för vitsocker i EU uppgick till 423 miljoner ton.
3. Fastställande av kvantiteter för export av utomkvotsocker under marknadsåret
2015/16 samt upphävande av 1061/2014.
Möjligheten till export av utomkvotsocker styrs via exportkvoter. När behovet finns att
exporterar brukar kvoten öppnas i två omgångar. Inför marknadsåret 2015/16 beslutade
kommittén i juni 2015 om att öppna upp export av 650 000 ton och på detta möte öppnades
den resterande volymen på 700 000 ton. Den totala volymen export 1 350 000 ton är styrt av
WTO bestämmelser (exporten anses vara subventionerat).
På fråga svarade kommissionen att lagren av socker i EU visserligen är lägre än föregående
år men inte så pass låga att detta hindrar för att tillåta ytterligare export av utomkvotsocker.
Om det skulle visa sig längre fram att socker behövs på den europeiska marknaden menade
kommissionen att åtgärder inom regleringen (import utan eller till reducerad tull) kan införas
samt att resterande utomkvotsocker kan omklassificeras till kvotsocker. Kommissionen
totala bedömning var att det inte råder någon brist på socker till den interna marknaden samt
att beräknade övergångslager är tillräckliga inför nästa säsong.
Röstning: Alla medlemsländer utom ett land röstade för.
4. Övriga frågor
På fråga (AT) om tidsplanen för delegerade akter svarade kommissionen att en intern
diskussion pågår fortfarande och mer information i frågan lämnas på nästa möte.
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