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Rapport från kommittén om olivolja den 30 mars 2017
Sammanfattning: Marknadssituationen samt diskussion om märkning av olivolja samt
ändringar av regelverket för PO:s arbetsprogram och stödet som är kopplat till dessa
program.
1. Marknadssituationen
Produktionen av olivolja blev lägre 2016/17 än vad produktionen varit tidigare år beroende
på ogynnsam väderlek. Totalt producerades ca 2,56 miljoner ton olja i världen varav 1,77
miljoner ton producerades i EU. Jämfört med förgående år så var detta drygt 20 procent
lägre. De större producentländerna i EU består av Spanien (ca 60-70 procent av
produktionen), Italien, Grekland och Portugal och den största produktionsminskningen för
2016/17 hade skett i Italien. På världsmarknaden är de större producentländerna Turkiet,
Tunisien, Syrien och Marocko. EU:s konsumtion av olivolja uppgår till ca 1,6 miljoner ton
årligen och för 2016/17 har importen hittills uppgått till 44 000 ton (-4 procent) medan
exporten uppgick till ca 213 000 ton (+ 17 procent). Prisnivån i EU för olika kvaliteter av
olivolja var, beroende på lägre skörd, ca 40-70 procent högre än femårsgenomsnittet.
2. Handelsnormer
Kommissionen redogjorde för sina planer på att ändra förordning 29/2012 med avseende på
vilken information som ska framgå av etiketten på förpackningen av olivolja. Utan att
presentera några ändringsdokument föreslås följande:


Medlemsländerna bör ha möjlighet att besluta om maximal hållbarhetstid då vissa
producenter anger för lång hållbarhetstid.



Eventuellt ta bort kravet på att även ange peroxidtal, vaxinnehåll och absorption av
UV-strålning när syra halten frivilligt anges på etiketten.



Eventuellt kan den frivilliga märkningen med skördeår ändras till att bli obligatorisk

Ett land ansåg att medlemsländerna kan fastställa gräns för hållbarhetstid samt accepterades
att skördeår måste framgå på etiketten.
Ett land menade att hållbarhetstiden bör bestämmas på EU-nivå, det accepterades att ta bort
de ytterligare märkningskraven om syrahalt anges samt även att ange skördeår under
förutsättning att det inte behövde anges på export.
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Ett land accepterade att ta bort de ytterligare märkningskraven när syrahalt anges och
maximal hållbarhetstid måste bestämmas på EU-nivå.
Ett land skulle återkomma med besked avseende frågeställningarna men menade att kravet
på att ange skördeår bara skapade mer jobb och kostnad för producenterna.
Ett land har redan bestämmelser om hållbarhetstid, de hade inga problem med att ta bort de
ytterligare märkningskraven och kravet på märkning med skördeår för blandad olja.
3. Stödprogram för oliver
Kommissionen redovisade olika förslag till ändringar i regelverket för PO:s arbetsprogram
(förordningarna 611/14 och 615/14) kopplat till stödet som ges för olika åtgärder.
Eftersom nuvarande arbetsprogram upphör 2017 samt att nya treåriga program ska startas
2018 föreslår kommissionen en rad sak ändringar samt ändringar av mer administrativ
karaktär i ljuset av hur regelverket hittills har upplevts. Ändringarna innebär bland annat att
de 15 procent av stödet som öronmärks för en viss åtgärd inom programmet (ökad
konkurrenskraft) tas bort eftersom stöd för detta kan erhållas inom landsbygdsprogrammet.
Medel frigörs på sätt till andra åtgärder inom programmet. Vidare föreslås flexiblare regler
när det gäller att motverka dubbelfinansiering samt föreslås att delbetalningar ska kunna ske
utan att säkerhet ställs. En annan säkerhet återinförs dock för att säkerställa att åtgärden
genomförs totalt sett.
De generella reglerna för detta stöd finns i art 29 i rådsförordningen 1308/13 (SCMO) där
även fastställda belopp avseende EU-stödet (totalt ca 47,7 miljoner euro) anges. Stödet ges
bland annat till kvalitets- och miljöförbättrande åtgärder samt utbudsstyrning.
Ett land kunde i stort sett acceptera alla förändringar som kommissionen föreslår
eftersom detta skulle förenkla den nuvarande administrationen av stöden kopplade till
arbetsprogrammen. Ett annat land accepterade de tekniska ändringarna av förslaget
medan ett annat land menade att producenterna har svårt att ställa säkerheter
överhutugate med tanke på problem med finansiella krisen i landet.
Kommissionen skulle återkomma med förslag på nya förordningstexter så att det
framgår tydligare vilket ändringar som genomförs.
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