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Rapport från expertgrupp och kommitté om olivolja,
19 april 2016
Sammanfattning


KOM förvarande alla länder om att de kommer att behöva snabbgranska en
översättning av ett par olivoljetermer.



Förordningen om den extra tullkvoten för olivolja från Tunisien är på väg att
publiceras, och kvoten blir sökbar från måndag den 2 maj.



KOM ska se över möjligheterna att ändra tullklassificeringen för vissa typer
av olivolja.

Från Sverige deltog Katarina Johansson från Jordbruksverket.

Expertgruppen för delegerade akter
3. Olivolja
Punkten var inte med på den utskickade dagordningen, men KOM tog upp den i
alla fall.
KOM förvarnade om att den delegerade akten om organoleptiska kännetecken
har översatts. Den kommer att komma ut på Circa i morgon, och KOM
uppmanade alla att kontrollera översättningarna noga, särskilt ordval som rörde
”robust” och ”delicate”. Poängen med ändringen var att konsumenter kunde
uppfatta ”light” som lågkalori, så man fick byta ut de orden i den engelska
översättningen.
Om MS upptäcker att översättningarna resulterat i olämpliga termer så ska de
höga av sig till KOM så snart som möjligt och föreslå bättre uttryck. Tidsgränsen
är snäv, bara ett par dagar. Deadline är på fredag den 22 april.

Kommittémötet
1. Frågor som kan gå till omröstning
1.4 Ändring av förordning 2568/91 om olivoljans kännetecken
KOM föreslår att ett par detaljer i förordningen ändras för att anpassa den till en
nyare version av de internationella standarderna. Närmare bestämt rör det
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metoden för bestämning av fria fettsyror samt metoden som handlar om
organoleptisk bedömning av jungfruoljor.
Punkten kom inte upp eftersom den måste samordnas med den delegerade akten,
och den är fortfarande under intern konsultation.
Olivolja
Övriga frågor
KOM tog upp flera frågor om olivolja som inte stod på dagordningen.
Tullkvot för olivolja
KOM informerade om att rådsförordningen om den extra tullkvoten för olivolja
för Tunisien just publicerats (2016/580), och att tillämpningsförordningen
kommer att publiceras i morgon. Därefter tar det sju dagar innan den träder
ikraft. Från och med måndagen den 2 maj kan ansökningar lämnas in.
De ordinarie importlicenserna är helt upptecknade redan, men det betyder inte att
all olivolja har importerats än. Importen hittills i år har varit lägre än under
motsvarande period förra året.
Ett land konstaterade att den tunisiska olivoljan var dyrare än EU:s olja just nu,
så det höll tillbaka importen. De var nu inte oroliga för att man släppt hela
kvoten samtidigt.
Marknadssituationen: EU:s produktion ser ut att bli ganska stor i år, så lagren
håller på att fyllas på. Trots det ligger priserna kvar på en högre nivå än det
femåriga genomsnittet. Tunisiens produktion var normalstor i år.
Kontrolldata
Data om kontroller: KOM påminde om att ett excel-ark för kontrollresultat
skickats ut häromveckan. Samma formulär skulle komma i ISAMM också, men
länder som tänkte kommunicera via excel behövde inte fylla i ISAMM också.
Det fanns ett nytt formulär med några nya, praktiska funktioner. Länder som
börjat använda det gamla formuläret behövde dock inte göra om arbetet.
Tullklassificering
KOM informerade om att de håller på att undersöka möjligheten att ändra
tullklassificeringen för ett par produkter inom olivolja. KN-numret 1509 10 90
används idag brett, och KOM vill dela upp det på extra jungfruolja respektive
jungfruolja. De menade att handelsflödena var tillräckligt stora för att motivera
detta.
Frågan kommer förmodligen upp på tullkommitténs möte den 24 maj. Om
ändringen går igenom skulle den gälla från årsskiftet.
Ett land stödde förslaget. De undrade om det dessutom skulle gå att skilja på
produkter i flaska och produkter i bulk.
KOM skulle ta det förslaget med sig till DG TAXUD.
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Nästa möte
Nästa möte hålls den 17 maj.
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