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КРАТКА ОБОСНОВКА

На 19 ноември 2013 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори от името 
на Съюза с оглед сключването на ново международно споразумение за маслиновото 
масло и трапезните маслини.

Срокът на действие на предишното Международно споразумение за маслиновото масло 
и трапезните маслини от 2005 г., който трябваше да изтече на 31 декември 2014 г., беше 
удължен до 31 декември 2015 г., но остана валиден до влизането в сила на новото 
споразумение. 

Текстът на новото споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини от 
2015 година беше договорен в консултация с работната група „Суровини“ (PROBA) и 
беше подписан от името на Съюза на 28 ноември 2016 г., при условие споразумението 
да бъде сключено на по-късна дата. То влезе временно в сила на 1 януари 2017 г.

Със споразумението се създава орган за вземане на решения, наречен „Съвет на 
членовете“, който упражнява всички правомощия и изпълнява всички функции, 
необходими за постигането на целите на това споразумение. 

Гореспоменатият Съвет на членовете може да изменя наименованията и определенията 
на маслиновите масла, маслиновите масла от маслинено кюспе и трапезните маслини, 
посочени в приложения Б и В към споразумението, и по този начин да изменя 
споразумението.

Комисията следва да бъде упълномощена да представлява Съюза в Съвета на 
членовете. За да се осигури максимална съгласуваност между решенията на Съвета на 
членовете и правилата на Съюза, Комисията следва да бъде подпомагана от 
представители на държавите членки. 

Независимо от благоприятното отношение на докладчика към договореният текст, той 
призовава Комисията, като представител на Съюза в Съвета на членовете, да вземе 
предвид следното предложение:

за да защити интересите на Съюза и неговите производители на маслиново масло, 
особено що се отнася до най-доброто качество и високите стандарти на пазара в 
сектора на маслиновото масло, Комисията следва да предложи на Съвета на членовете 
да промени споразумението, като въведе ново наименование на маслиновите масла – 
„необработено маслиново масло от най-висок клас „extra virgin“ (Premium extra virgin 
olive oil). От основно значение е да се изтъкне, че европейските производители са 
най-големите световни производители на маслиново масло, което попада в 
гореспоменатата категория. 

******

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 
международна търговия да препоръча одобрението на предложението за решение на 
Съвета относно сключването на Международното споразумение за маслиновото масло 
и трапезните маслини от 2015 година.
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