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Rapport från kommittén för olivolja, 19 januari 2016
Några punkter om olivolja kom upp på ett möte som till större delen handlade
om frukt och grönsaker.
Sammanfattning


Marknadsläget ser tämligen stabilt ut, inget land varnade för problem.



KOM ändrar tidpunkten för när producentländerna ska rapportera, så att det
stämmer bättre med odlingssäsongen.



KOM föreslår ett par justeringar i förordning 2568/91 för att anpassa den till
de internationella normerna.

Från Sverige deltog Katarina Johansson från Jordbruksverket.
1. Frågor som kan gå till omröstning
Inga frågor om olivolja kom upp för omröstning.
4. Olivolja
4.1 Marknadssituationen för olivolja
KOM har börjat publicera så kallade dashboards för olivolja på europaservern.
Den senaste är daterad 14 januari.
Sedan förra månaden har priserna sjunkit i de tre länder man rapporterar för
(Spanien, Italien och Grekland). Jämfört med förra året är priserna i stort sett
oförändrade i Spanien och Grekland, men märkbart lägre i Italien.
EU:s import var märkbart större än vanligt under 2014/15, medan exporten hållit
sig nära genomsnittet för de senaste tre åren. Därmed bryts en lång trend med allt
större, positiv handelsbalans för EU:s olivolja, men EU exporterar fortfarande
betydligt mer än man importerar.
EU:s produktion har fluktuerat en hel del på senare tid. Åren 2012/13 och
2014/15 var produktionen bara omkring 1,4 miljoner ton, men 2011/12 och
2013/14 var den betydligt högre på omkring 2,4 miljoner ton. Prognoserna för
2015/16 är på måttliga 2 miljoner ton. Spanien är det klart största
producentlandet, och det är svängningar i deras produktion som slår igenom i de
totala siffrorna för EU.
EU:s konsumtion är stabilare, och brukar hålla sig inom intervallet 1,5 – 1,7
miljoner ton.
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Produktionen i länder utanför EU är osäker, framför allt eftersom en stor väntad
produktion rapporterats från Syrien (vilket inte uppfattas som pålitligt). För
Tunisien väntas betydligt lägre volymer i år än förra året, med det var å andra
sidan ett rekordår.
Tullkvoten för import från Tunisien för 2016 har fördelats redan i januari för
hela året. Själva importen kan dock komma att bli jämnare fördelad under året,
eftersom licenserna gäller längre tid än tidigare.
Ett land ville att marknadssituationen för olivolja skulle analyseras regelbundet.
De väntade sig en god skörd i år, även om den var något lägre än det fleråriga
genomsnittet. När det gällde priserna väntade de på vad som skulle hända med
anledning av importen från Tunisien.
Ett land väntade sig minskande produktion på grund av bränder i producentområdena.
Ett land bekräftade att KOM:s data var riktig för deras del. De var nästan tillbaka
på historiska produktionsnivåer, och kvaliteten såg bra ut. De fytosanitära
problemen påverkade inte detta. Det kraftiga prisfallet förklarade de med ökande
produktion, inte bara hos dem utan också i Spanien.
KOM hade för avsikt att presentera marknadsläget varannan månad.
KOM uppmanade alla att notifiera data så att de kunde göra heltäckande
presentationer.
4.2 Notifiering av marknadsdata
KOM justerar hur data ska rapporteras, eftersom de flesta aktörerna har
marknadsår som börjar i oktober och slutar i september. Den gemensamma
marknadsordningen definierar visserligen marknadsåret som att det börjar i juli,
men KOM vill ändå att data ska rapporteras för perioden oktober-september.
Ändringarna kommer att diskuteras i den horisontella kommittén, inte i den här
kommittén.
Två länder stödde förslaget. Två andra länder skulle återkomma skriftligt.
Ett land ville ha ett förtydligande av artikel 66 (om tidpunkten för notifieringar).
De hade inga månatliga uppskattningar att skicka in på det utsatta datumet, utan
de skulle avse kortare perioder.
KOM svarade att den första notifieringen bör komma i november, inte den 15
oktober. De skulle rätta till detta.
4.3 Ändring av förordning 2568/91 om olivoljans kännetecken
KOM förklarade att förslaget handlade om att anpassa EU-reglerna till de senaste
internationella förändringarna. Det internationella olivoljerådet har beslutat att
använda sin egen metod för att mäta syrahalt, men de hade då baserat sig på EU:s
metod och förbättrat den.
Den andra punkter har att göra med organoleptiska egenskaper. Ett land hade
upptäckt ett problem med frivilliga termer (krock med vad som sägs i
________________________________________________________________________________
Jordbruksverket | Vallgatan 8 | 551 82 Jönköping
www.jordbruksverket.se | jordbruksverket@jordbruksverket.se

3(4)

rådsförordningen), och en ändring skulle behöva göras via en delegerad akt som
kommer till februarimötet. Sen behöver den gå igenom den vanliga proceduren
för godkännande, så det kommer att dröja några månader innan ändringarna som
nu föreslås kan gå igenom.
Två länder har redan kommenterat skriftligt, och KOM har beaktat deras
synpunkter.
Ett land hade ett språkproblem; deras språk stämde inte riktigt med engelskan
när det gällde ordet ”robust”. Framför allt för framtida bruk ville de undvika att
man använder termer på ett språk om de betydde något helt annat på ett annat
språk. De var rädda för framtida felöversättningar, men den nuvarande
formuleringen hos den internationella organisationen var bra nog.
Ett land hade tekniska kommentarer eftersom även konsumentländerna är
skyldiga att göra analyserna. De skulle skicka in dem skriftligt.
Ett land ville ha en tidtabell för när olika arbetsgrupper skulle träffas för att
diskutera handelsnormerna för olivolja. KOM svarade att de skulle inledas i
februari vid det ordinarie mötet. Dagordningen kommer som alltid två veckor
före mötet.
Nästa möte
Nästa möte hålls den 15-16 februari. Den första dagen ska handla om
handelsnormerna för olivolja och humle, medan den andra dagen är vanlig
expertgrupp och kommitté.
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