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Rapport från kommittén om olivolja, 26 januari 2017
Sammanfattning

 Introduktion av olivolja i spannmålskommittén
 Stora avvikelser i kvalitetstesterna på olivolja och många länder
har problem med rapporteringen eller rapporterar inte alls

4. Olivolja och bordsoliver
Miguel Navarro presenterar olivoljeområdet som är ett nytt inslag på
spannmålskommittén. Navarro kommer också att koordinera sockersektorn.
Marknadssituationen
Lucie Zolichová presenterar marknadssituationen där EU är ledande producent,
konsument och största exportör i världen. EU har 75 % av marknaden. 1,9 miljoner ton
olja exporteras från ES, IT och EL står för 90-95% av EUs produktion.
Produktionen 16/17 visar stora minskningar i produktionen på världsmarknaden och
minskningen kommer främst från EU. Spanien -6%, Italien-49%, Portugal -24% och
Grekland -36%. KOM samlar in månatliga produktionssiffror.
Konsumtionen av olivolja är relativt stabil. Lagren av olivolja i EU ser ut att minska
något och ligger på en nivå strax under femårsmedeltalet.
Tunisien är största exportören till EU. Det finns en kvot med noll-tull från Tunisien.
Det finns separata KN-nummer för olika kvaliteter.
EU producerar 2,7 miljoner ton bordsoliver. EU har 28 % av den globala
produktionen. Största delen av import av bordsoliver till EU kommer från Marocko
och Turkiet. EU exporterar bordsoliver till USA och Ryssland.
Olivträdens biologi ger vartannat-års-cykel i produktionen.
Kommissionen undrar över den spanska produktionen, då de har fått signaler om ett
betydligt större minskning i produktion än vad Spanien rapporterat. Spanien menar att
de haft lite problem med mognaden av oliverna och man tror att det nog blir mindre
produktion än tidigare notifierat.
Frågor: Hur fungerar aktiv förädling av olivolja? Det är svårt att ta fram ett
representativt pris - kan priserna vara lägre än de Kommissionen visat?
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Kommissionen svarar att aktiv förädling är rutin i olivoljesammanhang. År med låg
produktion i Tunisien sker ingen aktiv förädling och år med hög produktion i EU och
hög i Tunisien blir nyttjas aktiv förädling mer. Kommande förändring i
prisnotifieringen ska ge en bättre bild av prisbilden på marknaden.
Kvalitetskontroller (Laurent Mercier)
Caroline Jaurdat är ny medarbetare.
Kommissionen presenterar en analys av kontroller av åtlydnaden av handelsreglerna
för olivolja. Kontrollerna består av tre delar - kemisk och smakmässig sammansättning
samt märkning. 7 land har inte rapporterat för 2015. Endast fyra länder har lyckats
lämna helt korrekta rapporter. Kommissionen konstaterar att man fått mycket olika
resultat av kontrollerna i olika länder. Detta föranleder frågor om hur MS gjort sin
riskanalys. Man har också en hög grad av avvikelser i kontrollerna. Betyder det att det
är problem med regelefterlydnaden?
Kommissionen ber medlemsstaterna observera att deadline för rapport om 2016 års
kontroller är 31/5 2017. Kommissionen vill ha synpunkter på excelarket för rapporten
senast 15 februari. Kommissionen ta gärna emot telefonsamtal om rapporten också.
Kommissionen konstaterar att det varit svårt att införa kontrollreglerna och det
framkommer en hel del avvikelser i kontrollerna.
Kommissionen påpekar att länder som hittar felaktigheter på oljan ska informera
ursprungslandet om avvikelserna. Man behöver fokusera kontrollerna där riskerna
finns och se till att det görs tillräckligt med kontroller för att resultaten ska vara
användbara.
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