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Information från möte med förvaltningskommittén för
socker den 30 maj 2017
Sammanfattning: Sedvanlig marknadssituation och en del förtydligande om vad som
händer efter kvotsystemets upphörande 30 sep 2017

1. Tullkvoterna för import av socker från Brasilien
Med anledning av Kroatiens medlemskap i EU behöver importkvoten av socker från
Brasilien justeras i förordning 891/2009. Baserat på tidigare handeln mellan dessa länder så
ska Brasiliens kvot ökas med 78 000 ton. Tullen för detta socker uppgår till 11 euro/ton.
Efter 2023/2024 kommer dock tullen att vara densamma som för befintlig kvot för Brasilien,
d.v.s. 98 euro/ton. Importkvoten som är öppen för alla tredje länder ökas med 36 000 ton
med tullsatsen 98 euro per ton. Beslut fattades på möte att genomföra ändringarna.
2. Marknadssituationen
Världsmarknadspriserna för socker hade sjunkit med 35 % de senaste tre månaderna.
Anledningar till detta var bland annat ett överskott av socker förväntas i världen 2017/18 (c 3
miljoner ton), förhållandevis låg efterfrågan för tillfället samt teknisk handel på börserna
genom att kontrakt säljs av. De två föregående åren hade det istället funnits ett underskott på
socker i världen uppgående till 5-6 miljoner ton som drivit priserna uppåt. EU:s senaste
prisnotering (mars 2017) uppgick till 495 euro/ton vitsocker medan världsmarknadspriset
uppgick till ca 418 euro/ton.
3. Riktlinjer för rapportering av sockerpriser från 2017/18
Kommissionen redogjorde endast kortfattat för den senaste versionen av hur sockerpriser ska
rapporteras när kvotsystemet upphör. Bland annat ska inte exportpriser inkluderas i
rapporteringen men internförsäljningen ska inkluderas. Prisrapporteringen ska ej heller
inkludera moms, rabatter och återbetalningar samt frakt. Priser ska redovisas i nationell
valuta eftersom kommissionen genomför omräkningen till euro.
4. Övriga frågor
Kommissionen uppmärksammade att de svara på ett medlemslands brev angående frågor om
vad som gäller när kvotsystemet upphör efter 30 september 2017. När det gällde begreppet
utomkvotsocker som upphör detta att existera efter kvotupphörandet för ny produktion. För
den utomkvotsproduktion 2016/17 som fortfarande finns kvar gäller dock de gamla reglerna
enligt förordning 967/06. När det gällde exportlicenser för socker så kvarstår de gamla
reglerna för e licenser som utfärdats innan den 1 oktober 2017.
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