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Information från möte den 30 november i kommittén för
olivolja
Sammanfattning: I huvudsak diskussion om handelsnormen för olivolja.
1. Marknadssituationen
Senare beräkningar över EU:s produktion av olivolja 2017/18 uppgår till 1,79 miljoner ton,
vilket är något högre än föregående år. Spaniens produktion utgör ca 60 % av EU:s totala
produktion därefter följer Italien (20 %) och Italien och Grekland. Världsproduktionen av
olivolja beräknas dock öka till 2,75 miljoner ton främst beroende på ökad produktion i
Tunisien. Konsumtionen av olivolja i EU ökar något till 1,55 miljoner ton, vilket även sker
på världsmarknaden då konsumtionen uppgår till 2,99 miljoner ton. Aktuella
prisnoteringarna i EU för olika kvalitéer av oljor är hittills betydligt högre än det senaste
femårsgenomsnittet.
2. Handelsnormer
Fortsatt diskussion angående handelsnormen för olivolja. Kommissionen föreslår ändringar i
förordning 29/2012 som innebär att märkningen av olivolja endast behöver innehålla någon
eller några av de olika kvalitetsparametrar som finns (i dagsläget anges att syrahalten ska
redovisas tillsammans med andra parametrar) samt att värdet ska avspegla värdet som kan
förväntas vid tidpunkten för bäst-före-datumet. Dessutom föreslås att skördeåret också kan
anges på etiketten. Kommissionen motiverade sina ändringar med att förenkling och att
tydlighet uppnås. Alla producentländer utom Italien var tveksamma till att genomföra
ändringarna eftersom det ansågs vara viktigt att enhetlighet finns inom EU samt att fler
parametrar än enbart syrahalt behövs för att kunna beskriva oljans kvalitet. Avseende
skördeåret ansåg några producentländer att detta kan skapa problem om oliver skördade från
olika år använts
3. Workshop – handelsnorm olivolja
Kommissionen avrapporterade från den workshop som hållits den 24 oktober i år. Både
medlemsländerna och kommissionen var mycket nöjda med workshopen och fler tillfällen
kommer att ges. Kommissionens slutsatser av genomförd workshop var att på kort sikt
behöver de göra uppdateringar av ansvariga myndigheter och ISAMM-formulär, upprätta en
tolkningsmanual/katalog avseende olika frågeställningar, öka samarbetet med JRC och DG
Sante. På medellång sikt behöver vägledningar avseende kontrollerna upprättas, redovisa
medlemsländernas sanktionsregler samt genomföra en studie om medlemsländernas
kontrollsystem. På längre sikt bör förordningar om handelsnormen (2598/91 och 29/12)
förenklas och konsolideras.
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