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BEKNOPTE MOTIVERING

Op 19 november 2013 heeft de Raad de Commissie gemachtigd om namens de Unie 
onderhandelingen te openen met het oog op de sluiting van een nieuwe internationale 
overeenkomst inzake olijfolie en tafelolijven.

De Internationale Overeenkomst van 2005 voor olijfolie en tafelolijven, die op 31 december 
2014 afliep, werd verlengd tot en met 31 december 2015, maar bleef van toepassing tot de 
inwerkingtreding van de nieuwe overeenkomst. 

De tekst van de nieuwe overeenkomst van 2015 voor olijfolie en tafelolijven is 
uitonderhandeld in overleg met de werkgroep Grondstoffen (PROBA) en is namens de Unie 
ondertekend op 28 november 2016, onder voorbehoud van de sluiting ervan op een later 
datum. De overeenkomst is op 1 januari 2017 voorlopig in werking getreden.

Bij de overeenkomst is een besluitvormingsorgaan ingesteld, dat de "Ledenraad" wordt 
genoemd en alle bevoegdheden uitoefent en alle functies vervult die nodig zijn om de 
doelstellingen van die overeenkomst te verwezenlijken. 

De Ledenraad kan de in de bijlagen B en C bij de overeenkomst opgenomen benamingen en 
definities van olijfolie, olie van perskoeken en tafelolijven wijzigen, en zo de overeenkomst 
wijzigen.

De Commissie dient te worden gemachtigd om de Unie in de Ledenraad te 
vertegenwoordigen. Om voor een zo groot mogelijke samenhang tussen de besluiten van de 
Ledenraad en de regels van de Unie te zorgen, dient de Commissie te worden bijgestaan door 
vertegenwoordigers van de lidstaten. 

Hoewel de rapporteur goed met de uitonderhandelde tekst kan leven, roept hij de Commissie, 
als vertegenwoordiger van de Unie in de Ledenraad, op rekening te houden met het volgende 
voorstel:

- met het oog op het beschermen van de belangen van de Unie en haar olijfolieproducenten, 
met name met betrekking tot de beste kwaliteit en hoge marktnormen in de olijfoliesector, 
dient de Commissie de Ledenraad voor te stellen de Overeenkomst te wijzigen middels de 
introductie van een nieuwe aanduiding van olijfoliën, te weten "Premium extra virgin olive 
oil". Het is van het allergrootste belang erop te wijzen dat de producenten in de Europese 
Unie met afstand de grootste producenten in de hele wereld zijn van olijfolie die in deze 
categorie valt. 

******

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie internationale handel aan te bevelen dat het Parlement zijn goedkeuring hecht aan 
het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Internationale 
Overeenkomst van 2015 voor olijfolie en tafelolijven.
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