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Information från möte med förvaltningskommittén för socker den 29 september 2016
Sammanfattning


Diskussion om framförallt prisrapportering på betor



Kommissionen tror på hög prisnivå på socker på världsmarknaden under
en längre period

1-2. Marknadsinformation
Världsmarknaden
Marknadspriserna har fortsatt stiga och ligger nu väl över 600 dollar per ton.
Marsterminen ligger högst. Det innebär att vi nu ser de högsta prisnoteringarna sedan
2012.
Varför då denna prisstegring? Nya prognoser visar på produktionsunderskott både
2015/16 och 2016/17. Brasilien minskar produktion men detta kommer att motverkas
av att USA ökar sin produktion. Andra anledningar är att skörden i Brasilien i augusti
är lägre än föregående år kommissionen påpekar dock att all analytiker inte räknat ned
produktionen i Brasilien. Indiens monsuner var relativt normal men några viktiga
sockerregionen har fått jättemycket regn och några har haft torka. Indien spås ligga 7
% under föregående års produktion och nu spekuleras det i om Indien kommer att
importera socker. KOM påminner dock om att Indien har ganska goda lagernivåer från
tidigare överskott.
EU-marknaden
Kvotsockerexporten 2015/16 avgick från i första hand NL, DE och BE. Isolgukosproduktionen är tillbaka på normalnivå efter ett litet tapp 2014/15.
Regleringen för den första batchen av utomkvotsexport 2016/17 har nu publicerats.
Överföringen av utomkvotssocker till nästa marknadsår ligger väl över 900 000 ton
och är den näst högsta på 10 år (föregående år var högst efter den stora skörden då).
MS vill veta mer om överföring mellan åren – varför så stora i år? Kommissionen
svarar att överföringen är större än väntat och det är framförallt DE, ES och IT som
står för överföringen. De MS som står för lejonparten av överföringen ombeds
förklara. DE anger att det hade en hög skörd detta år och anser att DE brukar ha mest
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överföring normalt sett. IT har ingen speciell förklaring och anser att det är företagens
egen strategi som vi inte ska lägga oss i. ES kommer att justera ned sin prognos något.
Genomsnittspriset i juli i EU var 437 euro per ton och importerat vitsocker från ACP
kostar 440 euro per ton.
Kommissionen bad MS notera att prisrapporten på socker flyttar in i ISAMM from
november.
Importen från EPA/EBA verkat land runt 1680 000 ton 2015/16 vilket ligger betydligt
under föregående år. CXL-kvoten utnyttjades till slut fullt ut 2015/16. Totalt sett
importerades ungefär lika mkt som föregående år. Kommissionen tror att slutlagren i
EU andar på låga nivåer runt 8-900 000 ton

3. Fortsatt diskussion om reglerna efter 2017:
Snabb genomgång av vilka frågor kommissionen funderar extra på angående pris- och
lagerrapportering efter 2017.
Flera MS har framfört att de vill ha någon form av godkännandeprocess för sockeroch isoglukosproducenter för att kunna tvinga företag att rapporterat och basera
eventuella straff på. KOM anser inte att det finns någon laglig möjlighet att kräva det.
Några MS ville också ha inskrivet att kommissionen ska vara tvungen att presentera
balansen.
Angående isoglukospriser kommer inte kommissionen att föreslå något som det ser ut
idag. Så kallade ”sweeepings” fbehöver inte rapporteras efter 2017 eftersom balansen
efter 2017 inte behöver vara lika detaljerad som nu under kvotsystemet.
Förslaget som DE gett med att man ska använda ska kommissionen titta vidare på.
Kommissionen ber MS noterat att de kommer att får rapportera priserna i nationell
valuta.
Sverige efterfrågar klarhet i när vilket års betpris som ska rapporteras 31/1 enligt
förslaget? Sverige men flera vill också ha klargörande om vad som ska ingå i de
notifierade betpriserna eftersom detta avgör när MS kan rapportera och huruvida
kvaliteten på informationen är tillräcklig för att den ska vara användbar. Några länder
ifrågasätter vad betpriserna ska användas till.
Några MS vill ha rapportering av isoglukospriser och tycker att denna information är
viktig då isoglukos antas ta marknadsandelar efter 2017.
Flera MS anser att det inte går att få fram priser till 31/1 medan några anser att det är
försent för att om de ska vara ett stöd i förhandlingar.
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Ett land anser att de har för liten volym på spotpriser (70-80% av sockret är
kontrakterat) för att kunna gå med på det tyska förslaget om spotprisrapportering.
KOM lovar att se till att affärshemligheter respekteras. Man kommer att ta
detaljreglerna på betpriserna senare i en teknisk förordning
4. Övriga frågor.
Kommissionen berättar kort om planen för mötet mellan kommittén och ”civil
dialogue group”. Halva dagen 11/10 är avsatt till paneldiskussion. På förmiddagen ska
fokus ligga på medlemsstaternas perspektiv. Tre länder kommer att presentera sin bild
av saken (FR, IT,PL) på ett strukturerat sätt. Övriga medlemsländer får möjlighet att
framföra sina synpunkter.
Medlemsstaterna vill ha rapport av läget i förhandlingarna om Brasilienkvoten efter att
Kroatiens tillkom till unionen. Man vill veta tidsplan och höra hur man hamnade på 11
euro per ton (istället för de vanliga 98). Ska denna kvot gå in i MERCOSURförhandlingarna? Kommissionen svarar att handelsavtalen tas upp i TDC-kommittén
och kommissionen tror att man ska ha avtalen på plats i juni 2017 och att de ska vara
fullt användbara oktober 2017.
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