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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

La 19 noiembrie 2013, Consiliul a autorizat Comisia să înceapă negocieri, în numele Uniunii, 
în vederea încheierii unui nou acord internațional privind uleiul de măsline și măslinele de 
masă.

Acordul internațional anterior din 2005 cu privire la uleiul de măsline și măslinele de masă 
urma să expire la 31 decembrie 2014, a fost prelungit până la 31 decembrie 2015, dar a rămas 
aplicabil până la intrarea în vigoare a noului acord. 

Textul noului acord din 2015 cu privire la uleiul de măsline și măslinele de masă a fost 
negociat cu consultarea Grupului de lucru pentru produse de bază (PROBA) și a fost semnat, 
în numele Uniunii, la 28 noiembrie 2016, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară. 
Acesta a intrat provizoriu în vigoare la 1 ianuarie 2017.

Acordul instituie un organ decizional, numit „Consiliul membrilor”, care exercită toate 
competențele și toate funcțiile necesare pentru realizarea obiectivelor acordului. 

Consiliul membrilor menționat anterior poate modifica denumirile și definițiile uleiurilor de 
măsline, ale uleiurilor din resturi de măsline și ale măslinelor de masă prezentate în anexele B 
și C la Acord, modificând astfel acordul.

Comisia ar trebui să fie autorizată să reprezinte Uniunea în Consiliul membrilor. În scopul de 
a asigura o coerență maximă între deciziile Consiliului membrilor și normele Uniunii, 
Comisia ar trebui să fie asistată de reprezentanți ai statelor membre. 

Deși raportorul are o poziție favorabilă față de textul negociat, el invită Comisia, în calitatea 
ei de reprezentant al Uniunii în cadrul Consiliului membrilor, să ia în considerare următoarea 
propunere:

- pentru a proteja interesele Uniunii și ale producătorii săi de uleiuri de măsline, mai ales în 
ceea ce privește cea mai bună calitate și standardele de piață ridicate în sectoarele uleiului de 
măsline, Comisia ar trebui să propună Consiliului membrilor să modifice acordul, prin 
introducerea unei noi denumiri a uleiurilor de măsline, și anume „ulei de măsline extravirgin 
premium”. Este esențial să se sublinieze faptul că producătorii Uniunii Europene sunt, de 
departe, cei mai mari producători din lume de ulei de măsline încadrat în categoria menționată 
mai sus. 

******

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală invită Comisia pentru comerț internațional, 
care este comisie competentă, să recomande aprobarea propunerii de decizie a Consiliului 
privind încheierea Acordului internațional din 2015 cu privire la uleiul de măsline și 
măslinele de masă.
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