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Information från möte med kommittén för
socker den 21 mars 2016 samt expertgrupp
Sammanfattning: Marknadsinformation samt diskussion ändring i köpevillkor för
sockerbetor (undantag från konkurrenslagstiftningen).
1 -2. Marknadssituationen samt statistikredovisning
Utöver sedvanlig marknadsinformation avseende priser i EU (429 euro/ton för vitsocker i
januari) och importflödet hittills enligt olika förmånsavtal kom diskussionen i huvudsak att
handla om det eventuella behovet av att omklassificera utomkvotsocker till kvotsocker (ökar
tillgängligheten på socker för livsmedelskonsumenter) samt öppna upp importkvoter (utan
eller till reducerad tull) för att i första hand förse raffinaderier i EU med råsocker.
Kommissionen ville höra medlemsländernas åsikter om detta.
Ett land ansåg att inga åtgärder behövdes. Medan flera länder inte hade fått några signaler
från hemmamarknaden om att det rådde brist på socker varför åtgärderna uppfattades som
för tidiga att införa. Ett annat land ställde sig positiv till åtgärderna om de behövs med tanke
på den låga lagernivån som förväntas bli fallet i slutet av 2015/16. Priserna hittills på EU:s
sockermarknad visade dock inte på en nämnvärt stigande trend vilket gjorde det svårt att
bedöma hur akut situationen egentligen är.
Kommissionen menade att det inte finns alltför mycket tid till förfogande för att fatta beslut
om åtgärderna för att dessa ska kunna få effekter på marknaden (något förordningsförslag
fanns dock inte tillgängligt på mötet). Kommissionen ville på alla sätt undvika en
upprepning av tidigare års situation med kraftigt stigande priser på EU marknaden. Mötet i
slutet av april (möjligen i början av maj) skulle kunna vara lämpligt att fatta ett beslut, om så
krävs, för att åtgärderna ska hinna få verkan innan sommarmånaderna infaller.
Expertgrupp – Delegerad akt om avtal
Fortsatt diskussion från föregående möte avseende avtalsregler mellan betodlare och
sockerföretag. Bilaga X i 1308/13 föreslås ändras så att det även i fortsättningen (efter
avvecklingen av sockerkvoterna) blir tillåtet att odlare och sockerföretag kan förhandla
om hur en eventuell vinst/förlust delning ska ske. Enligt förslaget kan detta ske på
frivillig basis genom att en överenskommelse görs om hur skillnaden mellan ett baspris
och det faktiska försäljningspriset ska fördelas mellan odlare och företag. Ändringen
innebär ett undantag ifrån konkurrensreglerna.
Kommissionen hade inte gjort några ändringar i sak utan hade istället bifogat ett
underlag som bland annat förklarade att överenskommelsen måste bygga på en frivillig
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grund eftersom inga obligatoriska åtgärder finns i dagsläget (rättstvister ansågs kunna
uppstå om möjligheten blev obligatorisk) och att överenskommelser måste göras för
varje företag och odlare. Inga generella nationella överenskommelser kan göras, detta
påpekades särskilt till länder som i dagsläget har erkända PO:s eller sammanslutningar
av dessa.
Ingen större efterföljande diskussion uppstod då flertalet länder redan på tidigare
möten hade uttalat sitt stöd till åtgärden.

