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Information från möte med förvaltningskommittén för
socker den 26 januari 2017
Sammanfattning


Diskussion om framförallt prisrapportering på betor



Låg import från EBA/EPA förutspås

1-2 Marknadsinformation
Priserna på socker på världsmarknaden har återhämtat sig något sedan december. Vitsockret
betalas nu cirka 9-10 % högre än i december och råsockret cirka 13-14 % högre. Eus
genomsnittspris på vitt socker var 483 euro per ton i november och ligger nu under
vitsockerpriset på världsmarknaden som nu noterar 505 euro per ton(London nr 5).
Kommissionen rapporterar om en liten ökning av produktionen av isoglukos första månaden
2016/17 jämfört med tidigare marknadsår. Importen från EBA/EPA ligger på en låg nivå och
Kommissionen tror att importen kommer att ligga under prognosen i år.
Kommissionen meddelar att ett förslag på att öppna upp del 2 av kvoten för utomkvotsexport
är på internkonsultation. Troligtvis kommer det upp för röstning på nästa kommitté i
februari. En publik konsultation pågår och finns att hitta på webben
(https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/share-your-views_en).
Utökningar av importkvoter till EU som kompensation för Kroatiens medlemskap.
Kompensationen diskuteras i dagsläget i parlamentet och borde börja gälla i mars. KOM
svarar på fråga från MS att nya kvoter kommer till på 36 000 ton med valfritt ursprung med
den ordinarie CXL-tullen på 98 euro per ton samt på 78 000 ton från Brasilien.
Brasilienkvoten har en stigande tullnivå. Första åren - 11 euro per ton, därefter 55 euro per
ton för sedan stanna på ordinarie CXL-tull.
3. Betpriser
KOM öppnar för ytterligare kommentarer om den vägledning för prisrapportering som
presenterades på föregående kommitté.
Några länder tycker inte att det räcker med en vägledning utan anser att det behövs ett
harmoniserat regelverk på EU-nivå. Det finns olika synpunkter om vad som ska räknas in i
betpriset. Vissa marknadstillägg, utdelningar och transportkostnader är föremål för
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diskussionen. Oro finns också för hur priserna ska rapporteras och skydd av
affärshemligheter.
Flera länder är emot rapportering av betpriser.
Kommissionen tar gärna emot skriftliga kommentarer. Kommissionen påminner om att
reglerna kommer från den horisontella kommitté och ska beslutas i mitten av februari.
Kommissionen ber MS observera att det första priset ska rapporteras först i juni 2019 och att
det således är gott om tid att fundera på detaljerna. Eventuellt kan det bli aktuellt att lägga
riktlinjerna in i bilaga till förordningen om priser.
4. Övriga frågor
Miguel Navarro kommer att ersätta Martin van Driel i sockergruppen på
kommissionen.
KOM kommer att besvara en fråga om ekvivalens och komma ut med en ny
kontaktlista inom vegetabilieområdet inom kort.

