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Rapport från expertgruppen och kommittén om
olivolja, 15 september 2016
Sammanfattning


Ett par tekniska ändringar kommer att göras i förordning 2568/91 om
olivoljans kännetecken.



Flera länder har inte rapporterat in några olivoljekontroller. KOM hotade
med ”allvarliga konsekvenser”, men preciserade sig inte.



Årets olivskörd ser ut att bli god.

Från Sverige deltog Katarina Johansson från Jordbruksverket.

Expertgruppen för delegerade akter
3. Olivolja
3.1 Ändring av 2568/91 om olivoljans kännetecken
ORDF menade att det här egentligen var en fråga för kemister, men de skulle
försöka göra det begripligt för alla. I praktiken handlar det om att ändra en del
gränsvärden.
Handelsnormerna uppdateras regelbundet, baserat på vad som händer inom IOC.
I juli togs ett beslut hos IOC, och innan dess hade EU tagit fram en gemensam
EU-position genom diskussioner mellan kemister. Det här är inte första gången
vi diskuterar substansen i de här förändringarna med MS.
KOM noterade att det var ett par små misstag i den inledande förklaringen i
dokumentet. De ska korrigera detta.
Förordningen kommer att antas av KOM imorgon, och skickas då på intern
procedur i fem dagar. Den går därefter till Rådet och EP för granskning. Den
kommer att vara ikraft till nästa skörd, som görs i oktober och produkterna från
den kommer ut på marknaden i november. KOM hoppades att producentländerna
kunde hjälpa dem att se till att EP inte har några invändningar, och att de
meddelar detta så snart som möjligt.
Ett land stödde förslaget och bekräftade att det stämde med vad man kommit
fram till i IOC. De hade dock hittat ett fel i bilagan (fotnot 1). KOM bekräftade
att detta var ett misstag som skulle korrigeras.
Ett land frågade om det skulle bli några övergångsregler för produkter som redan
finns på marknaden.
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KOM svarade att ändringen inte gäller för produkter som redan finns på
marknaden. De kan tänka sig att lägga till det i förordningen, men menade att
detta är det normala förfarandet och inte behöver påpekas.
Ett land hade framfört sena tekniska kommentarer. KOM avvisade dem eftersom
de kommit för sent; de skulle ha framförts i april i år under de tekniska mötena.

Kommittémötet
1. Frågor som kan gå till omröstning
1.2 Ändring av 2568/91 om olivoljans kännetecken (ev)
KOM betonade att förslaget var ett resultat av diskussioner i expertgruppen och i
IOC.
Ett land påminde om att de ställt en fråga om kloroform, och att det fanns bättre
ämnen. De hade därför för avsikt att avstå, även om de fått någon form av svar
från KOM den här morgonen. Tydligen har KOM sagt att den frågan ska
diskuteras vid nästa möte med den tekniska expertgruppen.
KOM informerade om att de bett IOC att se över analysmetoden (och andra)
redan i april, eftersom de inte är säkra att använda för den som utför analyserna.
KOM försäkrade att när de kan undvika sådana lösningsmedel så gör de detta,
men då behöver analysmetoderna ändras i flera fall. KOM menade därför att
frågan knappast kommit upp med för kort varsel.
IOC har tagit emot begäran, och det ingår i arbetsprogrammet för nästa år att fixa
till detta. Det går dock inte att få in de ändringarna i de här ändringarna vi ska
rösta om idag.
Resultat vid röstningen
Kommittén stödde kommissionens förslag.

4. Olivolja
4.1 Marknadssituationen för olivolja och bordsoliver
KOM räknar med att den kommande skörden blir ganska bra, ungefär som förra
året. Det var torrt och varmt i produktionsländerna, men det verkade troligt att
utbud och efterfrågan skulle hamna någorlunda i balans med goda priser.
EU väntar sig en produktion på 2,3 miljoner ton. Det kan jämföra med att den
globala produktionen väntas bli 3 miljoner ton, vilket är några procent mindre än
förra året.
Det finns inga officiella siffror från Tunisien än. Inofficiellt så räknar de dock
med en lägre skörd i år. Den ordinarie tullkvoten från Tunisien är helt
utallokerad på importörer. Den extra kvoten som infördes som ett tillfälligt stöd
till landet har inte utnyttjats lika mycket.
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4.2 Övriga frågor om olivolja och bordsoliver
Ett land vill rätta en översättning i förordning 1227/2007 (robust and delicate,
fast på andra språk).
KOM har tidigare gjort korrigeringar bland annat för italienskan. De ska också
kontrollera en del andra språkversioner för att förvissa sig om att samma misstag
inte gjorts på fler ställen.
Kontroll av olivolja
KOM redogjorde för hur länderna rapporterat sina kontroller. Rapporterna skulle
ha varit inne i maj.
KOM har fått in svar från sju länder via ett excelark när det gäller olivoljans
egenskaper. KOM uppskattar särskilt att länderna använder det formatet.
Elva andra länder har svarat via det ursprungliga ISAMM-formuläret. KOM
kopierade in den datan i excel-arket och bad berörda MS kolla att det blivit rätt.
Tio länder har inte svarat alls.
KOM redogjorde också för hur de hanterar den här datan. De gör ett antal
kontroller av att datan är rimlig och komplett – om man inte gjort alla
delmoment så gills det inte. Minimikravet är minst en kontroll per varje ton
olivolja som konsumeras i landet.
Det kravet gäller båda typerna av kontroll (både egenskaper och märkning). Om
man måste göra 50 kontroller av den ena typen så måste man göra 50 kontroller
av den andra typen också.
En del länder har gjort för många kontroller, men har samtidigt struntat i vissa
inslag så de gills inte som kompletta kontroller. Därför klarar inte de länderna
heller minimikravet.
KOM ska försöka fånga upp den relevanta informationen ur rapporterna för att
bilda sig en uppfattning om kvaliteten på olivolja på EU-marknaden.
ORDF påminde om att det finns en handlingsplan från 2012 om kontrollerna.
2015 var det första året som den skulle genomföras, så vi är nu inne i år två.
KOM tyckte att det fortfarande behövdes en del förbättringar. De vädjade till alla
MS att svara, och betonade att det var en rättslig skyldighet.
Ett land berättade att de visst hade notifierat, men att de hade notifierat att de inte
gjort några kontroller. De hade försökt skapa ett kontrollsystem 2014, men deras
kontrollanter kan ingenting om olivolja och kände inte igen många av de tester
som krävs. De kunde dock inte prioritera de här specialiserade testerna i dagens
budgetläge. De hoppades kunna göra dem i år, men lovade ingenting bestämt.
Landet undrade om det verkligen var meningsfullt för dem att försöka göra
sådana här tester. De trodde visserligen att en del olja som säljs som extra
jungfruolja i själva verket är något annat, men nästan alla produkterna tappas på
flaska i andra länder.
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KOM tyckte inte att de tekniska svårigheterna var en giltig ursäkt. Det var MS
sak att kontakta godkända laboratorier i andra länder om de inte kunde själva.
KOM antydde att det kan komma ”allvarliga konsekvenser” för MS som struntar
i att kontrollera och notifiera, men preciserade sig inte.

Nästa möte
Nästa möte hålls den 11 oktober.
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