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Rapport från kommittén om olivolja, 11 oktober 2016
Sammanfattning


Bara tre länder har lyckats göra helt korrekta kontroller och rapporter av
olivoljans kvalitet.



KOM insisterade på att alla länder måste göra alla kontroller av olivolja. De
menade att det var rimligt eftersom produkten var så känslig för bedrägerier.

Från Sverige deltog Katarina Johansson från Jordbruksverket.
1. Frågor som kan gå till omröstning
Inga frågor kom upp för omröstning.
4. Olivolja
4.1 Marknadssituationen för olivolja och bordsoliver (ev)
Punkten utgick. KOM hade inte fått någon ny information om väntad skörd.
4.2 Kontroller under 2015 av olivolja
KOM höll en presentation som ska komma på Circa också.
Få länder har gjort alla kontroller de borde ha gjort
KOM påminde om de olika kontroller som alla MS måste göra. Hittills har sju
MS inte rapporterat om dessa kontroller. Två länder har rapporterat att de inte
gjort några kontroller. Ytterligare elva länder har gjort ofullständiga kontroller,
och det betyder att de inte räknas.
Tre länder har gjort tillräckligt många kontroller, fast en del av de kontroller de
genomfört var inte kompletta.
Helt rätt har bara fyra länder gjort.
Ett problem i alla fall för producentländerna är att antalet kontroller baseras på
produktionen, och vid den tidpunkt då man slår fast kontrollbehovet så har man
ännu inte skörderesultatet för det aktuella året. Det finns alltså en risk att en del
länder gör för få kontroller.
Det vanligaste problemet med inkompletta kontroller är att den organoleptiska
analysen inte har genomförts. ORDF upprepade att även den typen av kontrollen
måste göras. MS som inte har egen kapacitet måste kontakta andra länder och
skicka material dit för testning.
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KOM betonade att de också behöver veta hur riskanalysen har gått till. De skulle
återkomma om hur det ska rapporteras.
Resultat från kontrollerna
KOM:s sammanställning tar bara med kompletta och korrekta kontroller.
De kontroller som gjorts har hittat ganska stor andel fel. I ett land upptäckte man
till exempel fel i hundra procent av kvalitetskontrollerna. I länder som gjort
många kontroller så ligger felprocenten på 15-25 procent. I två tredjedelar av
fallen är det de organoleptiska kontrollerna som hittar fel.
I märkningskontrollerna är felprocenten lägre. I genomsnitt har länderna
rapporterat fel i 13 procent av fallen.
KOM menade att den höga felprocenten kunde bero på att ländernas riskanalys
styrt dem till att kontrollera aktörer där man väntade sig många fel. Många
kontrollanter markerade dock bara i protokollet att det var ”fel på märkningen”
utan att precisera vad det var som var fel.
Diskussion på mötet
Ett land konstaterade att de gjorde många fler kontroller än vad förordningen
krävde, så de stördes inte av att produktionen under referensåret kunde variera.
De höll med KOM om att det var klokt att inte publicera datan nu, bland annat
eftersom man fick så olika resultat beroende på vilka aktörer man kontrollerade.
Ett land berättade att de genomfört kontroller, men de hade inte rapporterat på
grund av en intern omorganisation.
Ett land ska försöka bättra sig, men det är svårt för konsumentländerna. De kan
inte göra kontrollerna själva, och det verkar konstigt att behöva skicka tillbaka
oljan till producentlandet för att de ska kolla att den är OK. Man bör därför se
över reglerna.
Två länder stödde NL och betonade att det finns utrymme för förenklingar här,
och att den administrativa bördan bör stå i rimlig proportion till den insats man
begär av konsumentländerna.
KOM svarade bara att förordningen kräver ett antal kontroller. De menade att
mervärdet består av att det är en känslig produkt med stort värde för
konsumenten.
Ett land redogjorde för hur deras kontroll är organiserad. En faktor var att de
avbryter kontrollen om de upptäcker fel i ett avseende. Poängen med det var att
avlasta expertpanelerna från onödigt jobb. De ville också ha en lista över vilket
ursprung den olja hade där man hittade mest fel.
4.3 Övriga frågor om olivolja och bordsoliver
Inga övriga frågor togs upp.
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Nästa möte
Nästa möte hålls den 15 november.
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