Rapport från möte den 31 maj i kommittén för socker
Sammanfattning: Mötet inriktades denna gång på en genomgång av
marknadssituationen.
1. Marknadssituationen
Priserna på socker på världsmarknaden liksom på världsmarknaden är fortsatt låga. Under
den senaste månaden hade dock priserna på världsmarknaden för såväl råsocker som
vitsocker ökat något. Kommissionen framhöll att marknaden präglas av nuvarande
överskottssituation vilken förväntas hålla i sig även kommande marknadsår. Produktionen
ökade i länder som Indien och Thailand. Ökningen i dessa länder följde dock tidigare
prognoser. Utvecklingen förväntades leda till en ökning av världslagren. Jämfört med
föregående möte hade världsmarknadspriserna ökat med ca 2-5 % och uppgick nu till 301
euro/ton för vitsocker och till 235 euro/ton för råsocker. I EU uppskattades det
genomsnittliga priset för vitsocker på marknaden uppgå till cirka 376 euro/ton. Exporten av
vitsocker (okt-maj 2017/18) från EU uppgick till knappt 2,3 miljoner ton.
Några länder påpekade att de låga priserna på marknaden är ett problem och att EU för att
stabilisera priserna bör fundera på att införa privat lagring av socker. Andra länder framhöll
att privat lagring inte löser problem och att socker inte går att jämföra med mjölkpulver
eftersom sockerbetsgrödan lätt kan bytas till en annan gröda. Ett land betonade vikten att
fortsätta med inledd marknadsorientering och ett annat land uppmanade kommissionen att
komma med ett förslag om marknadssituationen inte förbättras. Kommissionen framhöll att
nuvarande problem bl.a. är kopplade till att EU:s odling ännu inte anpassats till det nya läget.
Nuvarande odling grundas på gamla avtal mellan odlare och producenter och att situationen
som uppstått därför var förväntad. Kommissionen utlovade att de noga skulle följa
utvecklingen under innevarande marknadsår.

2. Publicering av priser
Med koppling till tidigare diskussion om att skapa mer transparens på marknaden vad
gäller sockerpriser informerade Kommissionen om att de nu fastnat för att publicera
marknadspriserna uppdelade på tre regioner, kommissionen hade analyserat
publicering på tre, fyra och fem regioner och kommit fram till att fler regioner än tre
inte var möjligt om uppsatta krav bl.a. vad gäller sekretess skulle respekteras. Vissa
justeringar skulle göras vad gäller vilken region ett land skulle tillhöra. Detta gällde
bl.a. DK. Regionindelningen kommer att tillämpas för den framtida statistiken. Inga
korrigeringar skulle göras för historiska siffror. Ett land påpekade att den ändrade
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redovisningen av prisstatistiken kunde försämra odlarnas förhandlingssituation. Ett
annat land utlovade skriftliga kommentarer.

