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Information från möte med förvaltningskommittén för
socker den 29 juni 2017
Sammanfattning: Sedvanlig marknadsinformation, röstning av att förlänga suspension av
tilläggsavgifter vid import samt fortsatt diskussion om prisrapporteringen.

1. Röstning om fortsatt suspension av tilläggsavgifter vid import samt ändringar
avseende analysmetoder
Det beslutades att förlänga den nuvarande suspensionen av tilläggsavgifter vid import
av socker, isoglukos och andra vissa sockerlösningar t.o.m. 30 september 2022. I
dagsläget gäller suspensionen t.o.m. 30 september 2017. Kommissionen ser inget
fortsatt behov av att tillämpa tilläggsavgifter. Den import som eventuellt kan ske med
vanliga tullar är mycket liten och bör inte leda till att den interna marknadssituationen
störs av ökad import.
I förordning 951/2006 anges vissa analysmetoder för bestämning av sackaroshalt och
torrsubstanshalt. Metoderna har uppdaterats och kommer att anges i en annan
förordning (rådsförordning 2658/87) och behöver därför strykas ur nuvarande
förordning.
2. Marknadssituationen
Världsmarknadspriserna hade sjunkit med omkring 20 procent för vitsocker och ca 30
procent för råsocker jämfört med föregënde möte. Vitsockret noterades till 346 euro/ton
medan det senast tillgängliga priset i EU (april) uppgick till 495 euro/ton. Goda förhålladne i
de större producentländerna i världen visar på att balansen för socker i världen 2017/18
kommer att ge ett överskott av socker. Under de två föregående åren fanns istället ett
underskott på världsmarknaden. Kommissionen redovisande en försörjningsbalans för EU
innevarande år (2016/17) och enligt denna uppgår produktionen till ca 16,8 miljoner ton
(14,9 miljoner ton föregående år). Utgående lager i september i år beräknas bli 545 000 ton
kvotsicjer och 749 000 ton utomkvotssocker.
3 - 4. Riktlinjer för rapportering av sockerpriser och betpris från 2017/18
Fortsatt diskussion om prisrapportering av socker och sockerbetor efter det att
produktionskvoterna för socker upphör den 30 september i år. De övergripande
rapporteringskraven har redan beslutats och anges i den horisontella förordningen som
publiceras den 4 juli i år. Detaljerade riktlinjer för vad prisrapportering ska omfatta när det
gäller socker har diskuterats under flera tidigare möten.
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När det gällde rapportering av priset på socker så eftersträvas kontinuitet med det nuvarande
systemet. Några länder ville att kommissionen skulle redovisa sockerpriset i olika regioner i
EU istället för ett enda genomsnittspris, detta skulle kunna vara möjligt menade
kommissionen men hänsyn måste tas till att det är konfidentiella uppgifter. Kommissionen
skulle eventuellt se över skrivning om att internförsäljning inom samma företagskoncern
bara ska rapporteras om dessa är placerade i olika medlemsländer. Det tydliggjordes att även
priset på ekologiskt socker och sockerbetor ska ingå i prisrapporteringen. Huruvida värdet av
betmassan ska ingå eller inte i rapporteringen av betpriset rådde det fortfarande delade
meningar om. Kommissionen menar att det kan exkluderas eftersom företagen kan välja att
ersätta odlaren för detta eller så behåller odlaren betmassan.
4. Övriga frågor
Kommissionen kommer att redovisa sitt brevsvar till Danmark angående vilka regler som
upphör eller inte upphör efter den 30 september i år till alla medlemsländer så att inga
oklarheter återstår om detta.
Kommissionens ”Market Observatory” (informationsplats på kommissionens hemsida1)
öppnar den 11 juli för socker, motsvarande finns redan för mjölk och kött.
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https://ec.europa.eu/agriculture/market-observatory_en

