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Rapport från kommittén om olivolja den 26 april 2018
Sammanfattning: Information om marknadssituationen samt om handelstvisten mellan
EU-USA avseende bordsoliver.
1. Marknadssituationen
Senare uppgifter för världsproduktionen av olivolja 2017/18 visar på en ökning med 27 %
jämfört med föregående år. Skörden av oliver och tillverkningen av olivolja är, beroende på
skördemetod, lägre vartannat så årets ökning är egentligen marginell om den jämförs med
2015/16 istället. Produktionen i EU steg till 2,133 miljoner ton under 2017/18 (+22 %),
vilket innebär att resterande produktion i andra produktionsländer uppgick till 1,089 miljoner
ton. I EU är Spanien den störste producenten med en produktion på 1,25 miljoner ton följt av
Italien med 425 000 ton. Utanför EU är Turkiet och Tunisien de största producenterna med
en produktion på 200 000 - 300 000 ton för 2017/18. Konsumtionen i världen steg till 2,988
miljoner ton under 2017/18 och till 1,583 miljoner ton i EU. Exporten av olivolja från EU
uppgår hittills (okt 2017-feb 2018) till drygt 252 000 ton, vilket är i nivå med exporten vid
samma tidpunkt föregående år. USA är EU:s största exportdestination. Priserna för olivolja
(extra virgin) i Spanien är på en lägre nivå jämfört de två föregående åren men i nivå med
det senaste femårsgenomsnittet, den senaste prisnoteringen uppgick till drygt 307 euro/100
kg.
Övriga frågor
ES informerade om pågående handelstvist 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 har besökt
Spanien och nu väntar EU på vad USA ska vidta för åtgärder i nästa steg.
Fortsatt redovisning kommer troligen att ske på kommande kommittémöte.
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