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Information från möte med förvaltningskommittén för
socker den 25 oktober 2017
Sammanfattning:


Ännu en diskussion om detaljreglerna i betprisrapporteringen – kanske
måste man fundera över hur betmassa ska hanteras.



Medlemsstaternas rapporter visar på en mycket stor mängd socker i EU
2017/18



Sektorn hoppas på ökande export.

1-2. Marknadssituationen
Priserna på vitsocker ligger på 372 USD/ton( London no. 5 ) och för råsocker noteras 311
USD/ton. Priserna har rört sig några procent upp sedan föregående kommitté.
I BRA allokerar man nu större andel av sockerrören till etanol ( 56%). Detta beror på de
låga sockerpriserna på världsmarknaden.
ISOs sockerbalans från augusti ( nästa kommer i november) visar på överskott.
Kvoten för export av Isoglukos utom kvotutnyttjades till ca 56 %. Produktionen av isoglukos
väntas ligg på samma nivåer som föregående år.
Eus genomsnittspris för augusti var 501 EUR/ ton KOM har fått information om att det sker
affärer till under 400 EUR /ton kommande år.
Importen från EPA/EBA når inte långt i år - 1,317 miljoner är 500 000 ton lägre än
föregående år.
De första tre veckorna på detta marknadsår har importen varit ganska blygsam.
Endast 61% av har nyttjats av CXL-kvoten (det är främst BRA som fattas men också
Australien). Balkankvoterna har nått ca 93 %. BRA står för låga 5% av EUs sockerimport
2016/17. Central-amerikakvoterna kommer troligtvis att fyllas ( de löper till årsskiftet) med
undantag för Panama och processade produkter från CO och PE.
Vi noterar att exporten till NO står för 6% av hela EUs export och att NO är fjärde största
mottagaren av EU-socker.
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Arealer och produktion i EU
Prognoserna som lämnats in av medlemsstaternas pekar på att 1,66 mio ha 2017/18 vilket är
en betydande ökning mot föregående år.
Medlemsstaterna har rapporterat att 1,424 miljoner ton ska föras till marknadsåret 2017/18.
Detta skulle vara den näst största flyttningen mellan marknadsåren i historien. KOM vill att
MS ska dubbelkolla hemma – både ”carry-over ”och prognoser på areal och produktion samt
vilka kvantiteter som går till etanol.
Skulle alla inrapporterade siffror stämma kommer produktionen 2017/18 ligga på 21,6 mio
ton inklusive överföring. En mycket imponerande siffra. Flera länder bekräftar sina
prognoser men ska dubbelkolla. Något land påpekar att sektorn förväntar ökande export.
Ett land frågar om hur mycket korrigeringar man kan vänta då rapporteringen trots allt är den
slutliga. KOM svarar MS kan korrigera rapporterna om överföringen till oktober så att de
blir rätt – ibland kommer justeringar efteråt. KOM säger att de ser prisnedgångar vid
marknadsårets slut (priset för sept och okt är ännu bara prognoser).

3. Fortsatt diskussion om tekniska regler för betprisrapportering
KOM har inför den av SE önskade raden som förtydligar att man bara behöver rapportera
parametrar som ingår i prissättningen.
KOM anser att dokumentet är färdigt att läggas ut på CIRCA, men det går att ändra om det
kommer invändningar.
Flera länder vill räkna med betmassan. KOM är förvånade då bilaga 10 i 1308an inte
omfattade betmassa. Ett land kan se problemet med att viss överföring av pris sannolikt kan
finnas mellan betmassa och sockerbetsersättningen men att KOMs förslag är en bra början
och att man får komma tillbaka till diskussionen om man skulle finna att priserna är svåra att
jämföra.
Det framkommer önskemål om vill ha publicering i olika geografiska områden och som
behöver vara likadana som de regioner man publicerar socker för. KOM arbetar på saken
och tror att det är lättare på betor men man måste anpassa sig så att enskilda sockerföretag
behandlas konfidentiellt.
4. Justering av förordning 891/2009
Punkten om 891/2009 stryks eftersom KOM kommit fram till att de inte måste göra en
justeringsförordning utan kan göra en enkel korrigering.

Övriga frågor: Frågan om återbetalningar av produktionsavgifter kommer upp på rådet
20/11 och strax därefter på Agri-Fin. Det kan också bli möjligt att diskutera saken på en
teknisk rådsarbetsgrupp.

