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Information från möte med förvaltningskommittén för
socker den 30 mars 2017
Sammanfattning: Information marknadssituationen samt en första diskussion angående
åtgärder för att undvika en eventuell bristsituation på socker i sommar.

1. Tullkvot för socker från Bosnien-Hercegovina
Med anledning av att stabiliserings- och associeringsavtalet med Bosnien-Hercegovina har
trätt i kraft samt att Bosniens kvot har höjts med 1210 ton till 13 210 ton på grund av
Kroatiens medlemskap så behöver detta också anges i den nuvarande förordningen
(809/2009) som reglerar importkvoter från Balkan.
2. Marknadssituationen
Senast tillgängliga prisuppgifter på socker i EU visar på högre priser samt att lagernivån i
slutet av marknadsåret 2016/17 förväntas uppgå till 1,2 - 1,3 miljoner ton, vilket är i nivå
med de låga lagren som gällde för 2010/11. Priserna på världsmarknaden hade sjunkit bland
annat beroende på att Brasilien påbörjat sin skörd samt att uppfattningar om god skörd
2017/18 finns. En genomgång bland de större producentländerna om förväntas sådd av
sockerbetor 2017 visade på följande resultat: FR 480 000 ha (+30 %), DE 360 000 ha (+20
%), UK 90 000 ha (+28 %), NL 84 500 ha (+20 %), BE 64 400 ha (+14 %).
3 - 4. Rapportering av betpriser och sockerpriser efter 2017
Kommissionen informerade endast att denna fråga ska diskuteras på expertgruppsmöte i
april. Medlemsländerna bör därför vara klara med vad man anser om de olika delarna i
prisrapporteringen till dess.
5 – 6. Extraordinära åtgärder för EU:s sockermarknad
När det befaras att en bristsituation på socker med höga priser som följd uppstår kan
särskilda åtgärder vidtas för att råda bot mot detta. Åtgärderna består dels av öppnande av
en importullkvot med ingen eller reducerad tull och dels av att befintligt utomkvotsocker
(socker till teknisk/kemisk industri) även görs tillgängligt för livsmedelsändamål. Senast
dessa åtgärder infördes var 2010/11. Kommissionen ser att vissa paralleller finns i dagsläget
med mycket låga lager i slutet av marknadsåret, att importen släpar efter samt att en viss
prisstegring har skett i EU. Mötesdiskussionen kom att handla om dessa åtgärder är befogade
att införa eller inte.
Flera medlemsländer hade bland annat utifrån kontakter med sin sockerindustri kommit fram
till att det fanns tillräckligt med socker att tillgå varför det var för tidigt att införa dessa
åtgärder. Dessutom finns tecken på att betarealen och därmed även sockerskörden 2017/18
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kommer att öka. Flera av länderna var också oroliga för att åtgärderna skulle innebära en
prispress på sockerbetor inom gemenskapen.
Ett land och delvis två anda länder menade dock att det vore klokt att ha åtgärderna redo i de
fall det skulle uppstå en krissituation med stigande priser som följd. Åtgärderna aktiveras ej
heller per automatik utan en avvägning mot EU:s interna prisnivåer görs genom att
importkvoten administreras via ett anbudssystem (anbud på tullreducering) och
omklassificering kan bara göras om en fastställd avgift betalas av producenten. Vidare bör
importkvoten inte bara omfattade råsocker utan även vitsocker (detta är dock inte möjligt
enligt förordning 1308/13).
Kommissionen menade att vi måste bestämma oss under april huruvida detta regelverk ska
finnas på plats eller ej eftersom det är för sent att ta beslut vid ett senare tillfälle. Röstning
om importkvoten skulle i så fall kunna ske i slutet av april och vid den efterföljande
anbudsomgången (slutet av maj) kan även omklassificeringsförordningen beslutas eftersom
avgiftsnivån vid omklassificeringen bör stämmas av mot eventuella beviljade anbud för
tullreducering. Angående större skörd 2017/18 så menade kommissionen att denna inte kan
råda bot på ett eventuellt underskott under sommaren eftersom den finns tillgänglig först i
september.
3. Market Observatory
Kommissionen redogjorde kortfattat för arbetet med att upprätta en ”marknadsportal” för
socker med information som ska bidra till att skapa öppenhet när det gäller olika data och
priser snart är klart. Liknande portaler finns redan för mjölk och kött, se
http://ec.europa.eu/agriculture/market-observatory_en

