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Rapport från kommitté om olivolja 17 maj 2016
Sammanfattning


KOM redogjorde för marknadssituationen.



KOM ska se över möjligheterna att ändra tullklassificeringen för vissa typer
av olivolja.

Från Sverige deltog Katarina Johansson och Toomas Pantzar från
Jordbruksverket.
1. Frågor som kan gå till omröstning
Inga frågor om olivolja kom upp för omröstning.
Olivolja
4.1 Marknadssituationen för olivolja
EU:s produktion av olivolja ökar jämfört med förra året, som dock var ett år med
ovanligt låg produktion i flera länder.
Importen under den senaste sexmånadersperioden (till och med mars 2016) har
minskat med 28 procent jämfört med motsvarande period förra året, men KOM
noterade en kraftig ökning av importen från Argentina. Den ordinarie
importkvoten för olivolja från Tunisien är helt fulltecknad, men det finns
fortfarande volymer kvar i den tillfälliga extrakvoten.
EU:s export under samma period är i stort sett oförändrad; den har gått ner med
tre procent. KOM noterade dock en markant nedgång i den brasilianska
importen.
I de flesta fallen ligger priserna en bra bit över det femåriga genomsnittet. Ett
undantag är de italienska priserna på extra jungfruolja, som ligger ungefär på
genomsnittsnivån.
4.2 Övrig fråga om olivolja
KOM informerade om att det pågår en diskussion inom DG TAXUD om att
ändra tullklassificeringen för olivolja. De vill göra två saker.
Den första är att dela upp kategorin för jungfruolja så att man skiljer på extra
jungfruolja och annan jungfruolja.
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Handeln med dessa produkter omfattar ganska stora belopp. Importen uppgår till
220 miljoner euro, och exporten till 1,3 miljarder euro. I grova drag utgör extra
jungfruolja två tredjedelar av värdet.
Den andra är att dessutom dela upp KN-numren ytterligare, baserat på hur stora
behållare produkterna är förpackade i. Gränsen skulle gå vid fem liter.
Nästa möte
Nästa möte hålls den 14 juni.
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