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Rapport från kommittén om olivolja den 25 januari 2018
Sammanfattning: Marknadssituationen samt information om handelstvisten med USA
avseende bordsoliver.
1. Marknadssituationen
Både produktionen i EU och i världen av olivolja ökade under 2017/18 jämfört med
föregående år. EU:s produktion uppgick till 1,838 miljoner ton medan världsproduktionen
ökade till 2,927 miljoner ton. Spanien som är den störste producenten i EU hade dock
minskat sin produktion till 1,091 miljoner ton på grund av lägre areal jämfört med förra året.
Detta vägdes dock upp av ökad produktion i Italien. På världsmarknaden hade bland annat
de större producentländerna Turkiet, Tunisien och Marocko ökat sin produktion. Priserna för
olivolja (extra virgin) i EU beskrevs som acceptabla då dessa var högre än det senaste
femårsgenomsnittet, vilket även gällde för de totala lagren av olivolja i EU.
2. Handelsnormer
Kommissionen (DG Santé) redogjorde för hur deras databas/plattform AAC (Assistance and
Administrative Cooperation) kan användas när medlemsländernas behöver samarbeta i
samband med regelefterlevnad (t.ex. märkningskrav) vid försäljning av olivolja samt vid
livsmedelsbedrägerier. Tillvägagångssättet är att länderna registrerar behörig myndighet i
AAC för att därefter kommunicera med olika medlemsländer angående assistans vid
kontroller inom olika områden. Det går inte att ha en direktkommunikation mellan länderna
utan kommissionen fungerar som en moderator i systemet. De länder som använder denna
var mycket nöjda eftersom det underlättade de administrativa kontrollerna samt det är lätt att
få in svar och information från flera länder på ett smidigt sätt.
Övriga frågor
Kommissionen och Spanien informerade om arbetet med den pågående handelstvisten
mellan USA och EU vad gäller export av bordsoliver. USA anser att den spanska exporten
av oliver är subventionerad eftersom den erhåller stöd i form av direktstödet. Kommissionen
hävdar motsatsen då direktstödet inte är kopplad till krav på produktion eller produktion av
en viss produkt. Utgången av denna tvist är mycket viktig för EU, inte bara vad gäller för
olivsektorn, utan för hela EU:s jordbrukssektor med tanke på att direktstödet anses som ett
frikopplat stöd. USA ska besöka kommissionen den 5 februari i år för att därefter även
besöka Spanien.
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