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Information från möte med kommittén för
socker den 28 juli 2016
Sammanfattning: Fortsatt höga priser på världsmarknaden samt diskussion om vilka
regler som ska gälla efter avvecklingen av sockerkvoterna (2017) avseende ländernas
rapportering av olika uppgifter.

1.1 - 1.2 Marknadssituationen
Priserna på världsmarknaden har sjunkit något de senaste veckorna och uppgick i slutet av
juli till ca 528 euro/ton för vitsocker. Det senaste kända genomsnittspriset i EU (maj) var
433 euro/ton, vilket är en ökning jämfört med månaden dessförinnan.
Tillgången på socker i världen 2015/16 visar på ett underskott i storleksordningen 7-11
miljoner ton enligt flera marknadsbedömare. Preliminära arealuppgifter för
sockerbetsodlingen 2016/17 i EU visar på en ökning med drygt 7 % jämfört med förgående
år. Arealen är beräknad till drygt 1,4 miljoner hektar, vilket inte är lika högt som arealen var
2014/15. Importen av socker till EU under 2015/16 ligger fortfarande under föregående års
nivå. I slutet av april fanns 6 952 000 ton socker i lager. Det är 600 000 ton mindre än vad
som fanns i lager i april 2015.
1.3 Regler efter 2017
Diskussionen om vilken statistikrapporteringen (priser, produktion, handel mm) som ska
gälla efter att sockerkvoterna har avvecklats 2017 fortsatte på mötet.
På detta möte presenterade kommissionen ett förslag till minimikrav för rapportering.
Kommissionen föreslår att rapporteringskraven ska gälla medlemsländer som producerar
minst 10 000 ton socker per år och länder där sockerbetor odlas på minst 1 000 hektar.
Kommissionen har dessutom tagit bort kravet om prisrapportering av isoglukos.
Mötesdiskussionen omfattade precis som vid tidigare möte i huvudsak följande:




Flera isoglukos producerande länder hade synpunkter på att produktionen skulle
beräknas efter såld kvantitet, vilket dock ansågs som nödvändigt enligt
kommissionen så att inte dubbelräkning uppstod.
Vissa isoglukos producerande ville ha kvar den gamla definitionen av isoglukos
(minst 10 % fruktoshalt) medan kommissionen menade att 42 % bättre speglade den
kommersiella handeln.
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Prisrapporteringen för sockerbetor väckte också motstånd bland flera medlemsländer,
ett land ifrågasatte även syftet med denna prismätning, ett annat land undrade om det
inte var möjligt att bara använda sig av betpriset som rapporteras till Eurostat.
Kommissionen replikerade att syftet givetvis var att få mer information om hela
livsmedelskedjan och producentens andel slutpriset. Rapporterade priser till Eurostat
höll för låg kvalitet, medlemsländerna rapporterar i dagsläget väldigt olika
prisuppgifter dit. Kommissionen vill ta bort rapporteringskravet till Eurostat och
ersätta detta med det som ska att rapporteras till DG Agri.

1.4 Övriga frågor
Kommissionen informerade om att man förhandlar med Brasilien om utökade importkvoter
för socker till följd av Kroatiens medlemskap i EU. Som förhandlingsläget ser ut nu kommer
EU att öppna en erga omnes kvot på 36 000 ton med en tull på 98 euro/ton. Dessutom
öppnas en kvot för import från Brasilien på 68 000 ton. Denna kvot ska ha en tull på 11
euro/ton under de sex första åren, 54 euro/ton år 7 och från och med år 8 en tull på 54
euro/ton.
Ett medlemsland frågade när dessa kvoter kommer att öppnas. Kommissionen svarade att det
är en lång process inom EU och at det kommer att ta 8-12 månader innan allt är klart.
Kommissionen återkommer så snart de har mer information.

