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Rapport från kommittén om olivolja, 15 mars 2016
Sammanfattning


KOM presenterade ett formulär som beskriver hur MS ska rapportera
kontrollresultat.



Mötet gick igenom marknadssituationen. Priserna på jungfruolja är
ovanligt höga just nu.



KOM meddelade att den extra tullkvoten för olivolja från Tunisien ska
komma upp för omröstning den 22 mars.

Från Sverige deltog Anna Lindgren från Jordbruksverket.

1. Frågor som kan gå till omröstning
Inga punkter om olivolja kom upp för omröstning.

3. Olivolja
3.1 Kontroller av överensstämmelse
KOM presenterade ett elektroniskt formulär för rapportering av ickeöverensstämmelser vid kontroll. KOM saknar fortfarande notifieringar från några
MS.
Formuläret, som är ett excel-dokument, fungerar så att en ruta färgas gul om
något fylls i på ett felaktigt sätt. Klickar man sedan vidare på en länk
framkommer orsaken till felet. Det är MS uppgift att se till att rapporteringen är
korrekt innan den skickas in. Tanken är att dokumentet ska kopieras och klistras
in i ett ISAMM formulär som för närvarande inte är helt klart.
KOM betonade att det är viktigt att kontrollerna utförs korrekt för att dokumentet
ska kunna fyllas i på rätt sätt.
3.2 Marknadssituationen för olivolja
EU:s totala produktion av olivolja uppskattas till 1,4 miljoner ton 2015/16.
EU:s import under okt-dec 2015 ökade med 30 % jämfört med samma period
förra året, trots en minskning av importen från Turkiet and Marocko. De länder
som EU ökat sin import från är Argentina, (fyra gånger mer än förra året), Chile,
Australien and Syrien.
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Exporten från EU minskade med 16 % under okt-dec jämfört med samma period
förra året, främst på grund av minskad export till Brasilien och Ryssland.
Exporten till Kina ökade med 37 % jämfört med samma period förra året.
Produktionen av bordsoliver har minskat jämfört samma period förra året.
Importen kommer från Marocko, Turkiet och Egypten. Exporten från EU går
främst till USA, Ryssland Kanada, Australien och Brasilien.
Priserna på jungfruolja är betydligt högre än den genomsnittliga nivån för de
senaste fem åren. Ett undantag är dock priset på extra jungfruolja i Italien, som
just nu ligger på samma nivå som femårsgenomsnittet.
Ett par länder noterade att deras produktion ser ut att bli något större än vad de
tidigare rapporterat.
3.3 Övriga frågor
Tullkvot för import av olivolja från Tunisien
KOM informerade om att röstning om öppnandet av tullkvoter för tullfri import
av olivolja från Tunisien kommer att röstas på kommittémötet för vin 22 mars.
Det kommer nu att vara en förordning för respektive tullkvot, istället för en
gemensam förordning för båda kvoterna. I övrigt innehåller förslaget inga
ändringar i sak, så KOM räknar med att förslagen går direkt till röstning utan
diskussion.
Nästa möte
Nästa möte hålls den 19 april.
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