ZPRÁVY a INFORMACE

seda pøedstavenstva spoleènosti Tereos,
který hovoøil na téma Nové výzvy pro
biopaliva. Loòského roèníku se zúèastnilo více ne 800 odborníkù z 58 zemí.

Podíl spoleèností na evropské kvótì
Podíl nadnárodních spoleèností v EU-27
na výrobì kvótovaného cukru v hospodáøském roce 2008/09 je:
- Südzucker (3 219 596 t) . . . . . 24,1 %,
- Tereos (1 406 824 t) . . . . . . . 10,5 %,
- British Sugar (1 207 936 t) . . . . 9,1 %,
- Nordzucker (1 196 304 t) . . . . . 9,0 %,
- Danisco (922 698 t) . . . . . . . . . 6,9 %,
- Pfeifer & Langen (880 815 t) . . 6,6 %,
- Cosun (804 888 t) . . . . . . . . . . 6,0 %,
- Cristal Union (580 379 t) . . . . . 4,4 %,
- Polski Cukier (549 632 t) . . . . . 4,1 %,
- Ebro Puleva (378 479 t) . . . . . . 2,8 %,
- CoProB & It. Zucch. (284 053 t) 2,1 %,
- Sadam Zuccerifici (140 000 t) . . 1,0 %,
- ostatní (1 765 135 t) . . . . . . . 13,2 %,
- celkem EU (13 336 740 t) . . 100,0 %.
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ISO  International Sugar Organization  Mezinárodní cukerní organizace
byla zaloena v Londýnì pro úèely
administrace Mezinárodní cukerní
dohody z roku 1992 a v roce 2007
sdruovala 84 státù. Dle údajù roku
2007 zahrnovala 82 % objemu svìtové výroby cukru a 93 % svìtového
vývozu cukru.
EPAs  Economic Partnership Agreements  Dohody o ekonomickém
partnerství mezi EU a rùznými skupinami zemí.
WTO  World Trade Organization 
Svìtová obchodní organizace.
ACP  African, Caribbean and Pacific
countries  zemì Afriky, Karibiku a Pacificku; pùvodní britské, holandské,
francouzské a belgické kolonie, signatáøské zemì konvence z Lomé v Togu,
kde se EU podpisem smlouvy z roku
1975 zavázala umonit tìmto rozvojovým zemí pøístup na trh EU pro
dodávky surovin.
TRQ  Tariff Rate Quota (tarifnì celní
opatøení pro dovozy zboí s upravenými celními sazbami).
LDC  Least Developed Countries
(blok nejménì rozvinutých zemí).
EBA  The Everything But Arms (Vechno kromì zbraní) iniciativa bývalého
eurokomisaøe Lamyho, nynìjího generálního øeditele WTO, umoòující
zemích bloku NRZ dováet do EU
v rámci bezcelních kvót.

LCaØ 124, è. 12, prosinec 2008

Z jednání 17. mezinárodní konference ISO
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konané ve dnech 18. a 19. 11. 2008 v Londýnì
na téma Cukr a etanol  od záhuby k prosperitì
Na jednání za Komisi EU vystoupil Karl-Friedrich Falkenberg, zástupce øeditele
Generálního øeditelství pro Obchod. V pøíspìvku nazvaném Dohody o ekonomickém partnerství  také budoucnost pro cukr?, jeho obsah dále uvádíme,
se zamìøil na problematiku trhu s cukrem v EU a na závìry z jednání v oblasti
Dohod o ekonomickém partnerství (EPAs) 2.
Reforma cukerního poøádku v EU
Zmìny v cukerním systému byly nutné, nebo v dùsledku nastavených parametrù
systému (politika vývozních podpor, výroba kvóty B, intervenèní nákup apod.)
bylo prakticky nemoné pro hráèe na svìtovém trhu dostat se s cukrem na trh
EU. Cukerní systém zavádìný v EU v 70. letech minulého století byl po témìø
ètyøech desítkách let fungování nucen po prohraném sporu v rámci Svìtové
obchodní organizace (WTO)3 zmìnit nìkteré atributy cukerního reimu, a to
v souladu se závìry cukerního Arbitráního panelu WTO, co v praxi znamenalo sníení mnoství cukru na trhu EU a vytvoøení urèitého prostoru pro uskuteènìní dovozù z tøetích zemí. Pokud jde o sniované mnoství v rámci cukerní
reformy, informoval pan Falkenberg o tom, e Komise ji prakticky naplnila
pøedpokládaný cíl  tj. 6 mil. t vrácených kvót cukru, nebo v souèasnosti je ze
strany cukrovarnických spoleèností v EU vráceno pøiblinì 5,6 mil. t. Pokud jde
o problematiku sníení cen, uvedl, e cílem reformy by mìlo být sníení institucionální ceny cukru v EU o 36 %.
Obchod se zemìmi Afriky, Karibiku a Pacificku  AKT (ACP) 4
Pouze 17 zemí v rámci bloku zemí AKT bylo spokojeno s moností pøístupu na
trh EU s ujednanými mnostvími a za stanovenou cenu, která byla kadoroènì
projednávána mezi Komisí EU a zemìmi AKT. Tento systém vak pøinesl jistou
nerovnováhu v rámci zemí bloku AKT. Nìkteré zemì disponovaly moností
dovozu velkého mnoství cukru v rámci systému TRQ5 , co napøíklad pro Mauricius znamenalo, e mnoství cca 500 tis. t (prakticky vekerou výrobu cukru)
uplatnil na trhu EU, pøièem cukr pro vnitøní spotøebu nakupoval v jiných státech, jako napø. v Jihoafrické republice. Naopak nìkteré dalí státy disponovaly
pouze velmi omezeným mnostvím TRQ (pro nìkteré státy pouze 10 tis. t), co
bylo nepøijatelné. V rámci nového reimu v systému Dohod o ekonomickém
partnerství (DEP) budou mít vechny zemì AKT, poèínaje 1. 10. 2009, monost
profitovat ze zavedené bezcelní dovozní kvóty cukru do EU. Státy AKT budou
mít monost zvýit svoji produkci tak, aby mìly monost kompenzace sniování
ceny cukru na trhu v EU zvýením mnoství dováeného do EU.
Obchod s nejménì rozvinutými zemìmi  NRZ (LDC) 6
Vechny zemì bloku NRZ, a to jak zemì mimo AKT, tak i zemì AKT, budou
moci vyuívat systém bezcelních kvót pro pøístup na trh EU také od 1. 10. 2009.
Dovozy v rámci iniciativy VKZ (EBA)7 a DEP pro cukr se budou moci po tomto
datu uskuteèòovat. DEP pøedpokládají uplatòování ochranné doloky, která bude
pouívána a do konce kampanì 2014/15 pro zemì AKT, které nejsou v bloku
NRZ, a to v pøípadì, e celkový objem dovozù do EU z bloku vech zemí AKT
(jak z bloku NRZ, tak i ostatních) dosáhne mnoství 3,5 mil. t. Dalí podmínkou
pro uplatnìní ochranné klauzule bude dosaení mnostevního limitu 1,38 mil. t
v roce 2009/2010 ze zemí AKT, které nejsou v bloku NRZ. Tento limit bude
v období 2011/12 a 2014/15 postupnì zvýen na 1,6 mil. t. V cenové oblasti je
v rámci DEP poèítáno pro období mezi 1. 10. 2009 a 30. 9. 2012 s povinností
dovozcù cukru do EU nakupovat cukr za minimálnì 90 % z hodnoty referenèní
ceny cukru v EU. Stejná povinnost bude platit i pro vechny NRZ, které nejsou
zaøazeny v bloku zemí AKT (napø. Laos, Bangladé, Kamboda). Tuto povinnost
pro tyto zemì novì zavádí naøízení Rady (ES) è. 732/2008.
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Problém rafinerií EU
V návaznosti na výe zmínìné je nutná i úprava podmínek pro rafinerie. Zámìrem Komise je zachování tøímìsíèního referenèního období pro výhradní rafinerie. Nicménì je nutné, aby dovozní reim byl pouitelný a otevøený vem
uivatelùm cukru. V rámci reimu DEP budou mít i NRZ monost rafinovat cukr.
Problematika WTO
Komise se po neúspìchu posledního jednání ministrù v rámci WTO (DDA)8
v enevì v èervenci 2008 nevzdává a doufá, e se podaøí nalézt konsensus
v roce pøítím. Dohoda by mìla zmìnit situaci v dovozech cukru do EU. Komise
by mìla zaøadit cukr jako citlivou poloku. V závislosti na výsledné podobì tzv.
modalit (tj. technických postupù pro stanovení zásad, na základì kterých dojde
k redukci tarifních i netarifních pøekáek obchodu, napø. vzorce pro redukci
celních sazeb) v oblasti zemìdìlství a dále i na míøe sníení TRQ (1/3, 1/2, a 2/3)
bude EU potøebovat otevøení dalí TRQ. Spotøeba EU ve výi 4 % by vedla
k otevøení TRQ v mnoství okolo 700 tis. t. Bude-li dosaeno podepsání dohody
v rámci WTO, bude toto mnoství zahrnuto do ostatních preferenèních dovozù
z bloku zemí AKT a TRQ pro dovozy ze zemí støední Ameriky.
Karl-Friedrich Falkenberg upozornil posluchaèe na to, e jeho projev byl zamìøen k jedinému  cukr by mìl být povaován, v souladu se zámìrem Komise, za
citlivou poloku. Koneèné rozhodnutí vak padne a po vyhodnocení konzultací s èlenskými státy EU a hlavními subjekty na trhu s cukrem a po schválení
modalit.
K otázce dovozových mnoství pro eventuální TRQ uvedl, e hovoøil o nejhorím moném scénáøi. Dle posledních analýz provedených slubami Komise by
eventuální dodateèné dovozy nenaruily rovnováhu na trhu s cukrem v EU.
Dalí otázky
V závìru svého vystoupení odpovídal pan Falkenberg na otázky úèastníkù:
- Na otázku zástupce Jamajky vysvìtlil definici referenèní ceny cukru v EU s tím,
e v systému ji neexistuje pevná intervenèní cena a e je zaveden institut
referenèní ceny. Mechanizmus fungování je takový, e pokud trní ceny v daném
hospodáøském roce klesnou pod referenèní pevnou cenu, je Komise oprávnìna provést opatøení ke stabilizaci trhu s cukrem.
- V oblasti dovozních licencí pro dalí TRQ v rámci DEP v mnoství 230 tis. t
pro aktuální hospodáøský rok 2008/09 bylo ze strany zemí AKT poádáno jen
o marginální mnoství (výjimkou je Dominikánská republika s kvótou 30 tis. t).
Zástupci zemí AKT reagovali na tuto informaci poukazem na to, e tato TRQ
byla otevøena teprve pøed mìsícem a v tom u bylo o pøidìlení ádáno.
- Indie rovnì profituje z kvóty 10 tis. t v rámci Cukerního Protokolu. Kvóta by
mìla být zachována i po skonèení platnosti Cukerního Protokolu, pøièem by
mìla zùstat v platnosti také po skonèení jednání mezi Indií a EU o Dohodì
o volném obchodu (FTA)9.
- Pro oblast dovozù bioetanolu DEP, zemì AKT pøedpokládají bezcelní dovozovou kvótu na tento produkt. V rámci jednání EU/Mercosur10 bylo jednáno
o kvótì 1 mil. t, v souèasnosti by EU potøebovala více.
Pramen: CEFS/ISO
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Pøeklad a doplnìní: Josef Pojer, ÈMCS

DDA  Doha Development Agreement (konference ministrù z Dohá, Katar).
FTA  Free Trade Agreement  Dohoda o volném obchodu mezi úèastníky dohody.
10
MERCOSUR  MERdo COmún del Cono SUR (Jihoamerický spoleèný trh  èleny
sdruení jsou Argentina, Brazílie, Paraguay, Uruguay).
9

Austrálie  významný exportér cukru
Austrálie vyrábí z ca 4 mil. ha tøtiny k více
ne 5 mil. t/r surového cukru. Domácí
spotøeba je relativnì nízká, 1,11,2 mil. t/r,
take ~4 mil. t jsou roènì urèeny pro export. Austrálie tak zaujímá (s odstupem)
druhé místo ve svìtovém vývozu cukru
za Brazílií.

Indie  sníení výroby a exportu
Výroba cukru v Indii v roce 2008 poklesne z loòských 28,4 mil. t na 26,5 mil. t,
v roce 2009/10 se oèekává dalí sníení
na 18 a 19 mil. t. Spotøeba cukru pøitom
bude v dùsledku rùstu obyvatel stoupat.
Indie dosud asi ètvrtinu své produkce
vyváí, zvýení exportu vak není moné  kapacita pøístavù to nedovoluje. Indie tak mùe být nucena v blízké dobì
cukr dováet a z významného svìtového
exportéra se mùe stát importér.

Kampaò 2008/09 v Rusku
K 13. 10. 2008 zpracovalo 73 cukrovarù
9 971 mil. t øepy, vyrobeno bylo 1 346
mil. t bílého cukru. Celkem bylo sklizeno
18,3 mil. t cukrovky z 530 700 ha (pøi výnosu 34,5 t/ha). Celková letoní výroba
bílého øepného cukru v Rusku má být
3,1 mil. t, stejnì jako loni.

ISO  výhled na rok 2009
Pøedpokládá se, e vysoký pøebytek cukru na trhu koncem roku 2009 skonèí, svìtová výroba cukru bude ca 165 mil. t
a spotøeba 164165 mil. t. Cena cukru by
mohla klesnout na 12 USC/lb, výrobní
náklady vak vlivem vyí ceny nafty a
mìnových kursù v zemích vyrábìjících
cukr porostou. Indie pravdìpodobnì sníí
svou výrobu cukru na 22 mil. t a Evropská unie o 2 mil. t. Svìtový trh s cukrem
budou stále více ovlivòovat (kromì nabídky a poptávky) také tyto faktory:
- cena energie a náklady na suroviny pro
výrobu bioenergie,
- výnosy a ceny alternativních surovin 
obilnin a olejnin,
- náklady na dopravu,
- devizové kursy,
- spekulace a politická rozhodnutí.

Pøíspìvky v rubrice Zprávy a informace pocházejí z údajù VUC Praha, ÈMCS, SPC a dalích profesních organizací, státních institucí, z domácího i zahranièního tisku a z internetu.
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