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Rapport från kommittén om olivolja den 25 oktober 2017
1. Förslag till ändring av artikel 5 och 9 rörande handelsnormerna för olivolja i
(EG) nr 29/2012
Kommissionen föreslår att artikel 5.d ska anpassas till följd av ändrade internationella regler
om olivolja. I artikel 5 d föreslår man att värdena för syra som får anges på etiketten till extra
jungfru olivolja ska anges så att värdet för syra reflekterar det högsta värde som oljan kan
förväntas anta vid tidpunkten för bäst-före-datum. Detta eftersom värdet för syra förändras
beroende på oljans ålder.
Artikel 5.e ändras så att ett tillägg görs att MS kan besluta, för sådan olivolja för vilken man
får ange skördeår om 100% av oljan är skördad det året, att sådan olja måste märkas med
årgång om den säljs på den nationella marknaden. Artikel 9.1 ändras så att länderna ska
notifiera KOM ifall man inför möjligheten, att göra det obligatoriskt att märka olivolja med
årgång på den nationella marknaden.
Ett medlemsland tycker inte att ändringarna i 5.2 och 9.1 är acceptabla eftersom de tycker att
de är missledande för konsumenterna. Ett medlemsland är oroade att konkurrensen på
marknaden EU-marknaden störs av förslag 9.1 och vill ha en förundersökning på
ändringarna och dess effekter på handeln.
Ett medlemsland föreslår också några ändringar tex tycker tror man att syra värdena inte kan
presenteras enskilt eftersom det kan ge en felaktig bild av syrahaltens betydelse för
kvaliteten.
Ett medlemsland –tycker att reglerna måste öka transparensen och ge tillräcklig information
till konsumenter.
Ett medlemsland tycker inte att detta borde vara en delegerad akt och att detta borde göras på
ett mer integrerat sätt. Vidare anses tycker att produkterna i fråga är känsliga – håller inte
med kommissionen att konsumenter klarar av att förstå. Dessutom ska infon på etiketten inte
minskas – utan denna behövs för att utbilda konsumenten. Förslaget skulle kunna medförs
mer administration.
Ett medlemsland kan hålla med om intentionen med att förenkla för konsumenten men
tycker att reduceringen av info på etiketter är bra. Vill att reglerna lämnas oförändrade trots
att många konsumenter inte förstår informationen.
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Kommissionen anser att det inte finns något legalt problem i att göra detta som en delegerad
akt. Kommissionen påminner att reglerna grundar sig i oro för att konsumenterna blir lurade.
Kommissionen tycker att etiketterna inte för vara för svåra att förstå. Kommissionen tycker
att förslaget om att värdena på ”batchen” ska stå på flaskan kan bli för komplicerade.
2. Import av sorghum
Se rapport under spannmål.1
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http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/handelmarknad/jordbruksgrodor/eusmarknadsregleringforolikaj
ordbruksgrodor/eusmarknadsregleringforspannmal/eukommittemotenspannmalmm.4.35974d0d12179bec28580
001160.html
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