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4. DIVERSEN 

  

1  MARKTSITUATIE (WERELD+EU) 

1.1 Wereldmarktprijzen 

De suikerprijzen zijn maar lichtjes gestegen tijdens de laatste maand.  

- Witte suikerprijs (Londen nr. 5- termijncontracten voor december 2014) op 29 oktober 2014 = 
431,55 $/ton (341,63 €/ton).  

- Ruwe suikerprijs (New York nr. 11- termijncontracten voor maart 2015) op 29 oktober 2014 = 16,30 
$cts/lb (284,48 €/ton).  

- ‘White Sugar Premium’ bedraagt ongeveer 72 $/ton voor dec/maart. 

- Wisselkoersen op 29 oktober 2014: 1 € = 1,2632 $  
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1.2 Wereldmarktnieuws 

- Wereldsuikerproductie, -consumptie en globaal overschot: voorspelling voor 2013/2014  

(Mt ruwe suiker):  

 productie consumptie surplus 

Czarnikow 184,0 181,1 2,9 

KINGSMAN 180,2 175,4 4,8 

ISO 182,7 178,8 4,0 

F.O.Licht 181,2 175,6 3,1 

USDA 175,7 168,7 1,5 

 

- Wereldsuikerproductie, -consumptie en globaal overschot/tekort: voorspelling voor 2014/2015  

(Mt ruwe suiker):  

 productie consumptie Surplus/tekort 

KINGSMAN 178,1 180,2 - 2,1 

Czarnikow 184,3 184,8 - 0,5 

USDA 175,6 171,5 - 1,1 

ISO 183,8 182,5 + 1,3 

 
- Brazilië: 

In Brazilië is nu 85% van de oogst binnengehaald.  

- Thailand: 

Er zijn nu grote voorraden in alle exporterende landen, maar zelfs aan de huidige lage prijzen 
worden nog geen afnemers gevonden. 

1.3 EU-markt 

Uitvoer buiten quotum 2013/2014: 

• Verordening (EG) nr. 476/2013 voor 2013/14 voor isoglucose (70.000t) en suiker 
(650.000t) geldt vanaf 1 oktober 2013.  

• Suiker: de hoeveelheid van 650.000t voor 2013/2014 werd al volledig benut. Verordening 
(EG) nr. 968/2013 stelt een toewijzingscoëfficiënt van 42,169456 % voor suiker vast. 

• Verordening (EG) nr. 1221/2013 bepaalt een nieuwe limiet voor uitvoer buiten-quotum 
suiker (1.350.000 ton voor 2013/14) en geldt vanaf 2 december 2013.  

• Suiker: de extra hoeveelheid van 700.000t voor 2013/2014 werd al volledig benut. 
Verordening (EG) nr. 1324/2013 stelt een toewijzingscoëfficiënt van 41,718815 % voor 
suiker vast. 

• Isoglucose: 40,6% van de hoeveelheid werd tot nu toe toegewezen. Nog 41.563 t 
beschikbaar. Kroatië was één van de grote klanten maar na toetreding van Kroatië zal die 
uitvoer minderen. Een andere grote klant is Servië.  
 

Uitvoer buiten quotum 2014/2015: 

• Verordening (EG) nr. 776/2014 voor 2014/15 voor isoglucose (70.000t) en suiker 
(650.000t) geldt vanaf 1 oktober 2014.  

• Suiker: de hoeveelheid van 650.000t voor 2014/2015 werd al volledig benut. Verordening 
(EG) nr. 1061/2014 stelt een toewijzingscoëfficiënt van 28,699472% voor suiker vast. 
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• Isoglucose: 4,9% van de hoeveelheid werd tot nu toe toegewezen. Nog 66.551 t 
beschikbaar. 
 

Industriële TRQ voor chemische industrie voor 2013/2014 en voor 2014/2015 tot  
2016/2017: 

• Verordening (EG) nr. 470/2013 voor 2013/14 voor een TRQ van 400.000t suiker voor de 
toevoer van de chemische industrie (CN 1701) geldt vanaf 1 oktober 2013: in totaal werd 
4.300 ton toegewezen (1,1%). 

• Verordening (EG) nr. 635/2014 voor 2014/15 tot het einde van 2016/2017, voor een TRQ 
van 400.000t suiker voor de toevoer van de chemische industrie (CN 1701) geldt van 1 
oktober 2014 tot en met 30 september 2017 : tot dusver werd 3.676 ton toegewezen 
(0,92%). 
 

Preferentiële invoer: EPA-EBA (ton witte suiker equivalent): 
2014/2015 (certificaat-aanvragen t.e.m. 24 oktober 2014): 

• NON-ACS:          23.419,200 ton aangevraagd, 
• ACS-MOL:            61.491,964 ton aangevraagd, 
• ACS-NON-MOL:      192.285,385 ton aangevraagd. 
• Er werden geen drempelwaarden overschreden (‘Regionale vrijwaringsdrempels’ cfr bijlage 

1 van Verordening (EG) nr. 828/2009). 

 
Preferentiële invoer: TRQs  
2014/2015  (certificaat-aanvragen voor oktober 2014: ton tel quel): 

• Industriële suiker 2014/2015-2016/2017 (Verordening (EG) nr. 635/2014): 3.676 ton 
aangevraagd (benutting van 0,92%), 

• Balkan TRQ 2014/2015: 54.392,14 ton aangevraagd (benutting van 27,2 %), 
• Kroatië: 40.000 ton toegekend 
• CXL-quota 2014/2015:  11.007,953 ton aangevraagd (benutting van 1,63%). 

 

2. GEMIDDELDE EU-PRIJZEN VAN WITTE SUIKER (AUGUSTUS 2014) 

• Bespreking:  

Maandelijkse mededeling vanwege de Commissie: 
Gemiddelde EU-verkoopprijs van quotum suiker voor augustus 2014 :   532 euro/ton 
Gemiddelde EU-verkoopprijs van buiten quotum suiker voor augustus 2014:  326 euro/ton 
Gemiddelde EU-aankoopprijs van buiten quotum suiker voor augustus 2014:  371 euro/ton 
De stijging van de standaarddeviatie voor de quotum suiker geeft aan dat het prijsverschil 
tussen de lidstaten toeneemt. 

3. TE STEMMEN PUNTEN 

3.1. Discussie over en stemming van een uitvoeringsverordening van de Commissie tot  
wijziging van Verordeningen (EG) nr.  967/2006, (EG) nr. 828/2009, en 
Uitvoeringsverordening (EG) nr. 75/2013. 

• Bespreking:  
De EU-Commissie vermeldt dat het werkdocument op aanraden van de juridische dienst 
herleid zal worden tot 2 aparte verordeningen. Er zal een verordening voor 
uitvoeringshandelingen  en een verordening voor gedelegeerde handelingen opgesteld worden. 
Vandaag werd enkel een werkdocument betreffende de uitvoeringshandelingen  voorgelegd. 
Verschillende lidstaten hebben hun standpunt vóór of tegen de verlenging van de schrapping 
van de aanvullende invoerrechten herhaald. De EU-Commissie repliceert dat zolang er quota 
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zijn, de markt niet zal verstoord worden en er geen aanvullende invoerrechten zullen moeten 
geheven worden. 

• Stemming: geen advies 
 
3.2. Discussie over en stemming van een uitvoeringsverordening van de Commissie tot  
wijziging van Verordening (EG) nr. 891/2009 betreffende tariefcontingenten in de sector 
suiker voor Servië. 

• Bespreking: Ingevolge het Protocol ter toetreding van Kroatië dat het Stabilisatie- en 
Associatieakkoord (SAA) tussen de EU en Servië wijzigt, mag het rechtenvrije 
invoerquotum van Servië verhoogd worden tot 1.000 ton tot 181.000 ton. Een extra 
verhoging van 167 ton voor 2014/2015 wordt vastgesteld voor de maanden augustus en 
september 2014 (2/12 van 1.000 ton). 

• Stemming: unaniem advies 
 
3.3. Discussie over en stemming van een uitvoeringsverordening van de Commissie tot  
wijziging van Uitvoeringsverordening (EG) nr. 776/2014 tot vaststelling van de kwantitatieve 
grens voor de uitvoer van buiten het quotum geproduceerde suiker en isoglucose tot het einde 
van het verkoopseizoen 2014/2015 en houdende intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) 
nr. 1061/2014. 

• Bespreking: De totale hoeveelheid buiten quotum suiker die mag uitgevoerd worden voor 
de campagne 2014/2015 wordt opgetrokken tot 1,35 Mt. De EU-Commissie stelt dat, 
aangezien de laatste schattingen een belangrijke buiten-quotum productie van 6,2 Mt 
aangeven, er extra afvloeimogelijkheden voor buiten-quotum suiker moeten verzekerd 
worden. 

• Stemming: unaniem advies 
 

3.4. Discussie over een werkdocument betreffende de vaststelling van surplus hoeveelheden 
van suiker in Kroatië. 

• Bespreking: Routinemaatregel bij toetreding van een nieuwe lidstaat: vaststelling van 
abnormale stocks. 

• Stemming: wordt in november gestemd. 
 

 

4. DIVERSEN 

  
 
 

VOLGEND  BEHEERSCOMITÉ: 13/11/2014  

 

Lijst met afkortingen : 

ACS: Afrika, het Caraïbisch Gebied en de Stille Oceaan. 

ACS-MOL: landen van de ACS-groep die ook MOL zijn: ACS-staten en Minst Ontwikkelde Landen.  

ACS-NON-MOL: ACS-staten en landen die niet tot de Minst Ontwikkelde Landen behoren. 

NON-ACS-MOL: Minst Ontwikkelde Landen die niet tot de ACS-staten en landen behoren. 

CXL-lijsten: lijsten met tariefcontingenten van de EG, gehecht aan het landbouwakkoord van de 
Uruguay Ronde. 

CXL-quota: verwijst naar deel II van CXL-lijst met preferentiële concessies, namelijk tarieven in 
het kader van handelsovereenkomsten opgelijst in Art.I van het GATT. 

EBA: Everything but Arms: “Alles behalve wapens”-initiatief voor Minst Ontwikkelde Landen: 
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ongelimiteerde invoer, behalve wapens, aan nultarief.  

EPA: Economic Partnership Agreements: Economische Partnerschapsakkoorden met de ACS-
staten. 

FTA: Free Trade Agreement: Vrijhandelsakkoord 

FTR: Full Time Refiners: Voltijdraffinaderijen 

GMO: Gemeenschappelijke Marktordening 

GN-code: code van de gecombineerde nomenclatuur, dit is de tarief- en statistieknomenclatuur 
van de douane-unie.  

ISO: International Sugar Organisation 

Mt: miljoen ton 

NON-ACS: staten die niet tot ACS behoren. 

Tel quel : in ongewijzigde vorm 

TRQ: Tariff Rate Quotum : tariefcontingent: hoeveelheid in te voeren aan een bepaald (verlaagd) 
invoertarief. Eens het quotum is opgevuld, geldt weer het normale (hogere) invoertarief. 

USDA: United States Department of Agriculture: Departement Landbouw van de VSA 

 


