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Návrh usnesení Evropského parlamentu o opatřeních pro posuzování extra panenského 
olivového oleje jakožto produktu vysoké kvality v rámci evropského odvětví oliv, jejichž 
cílem je ochrana spotřebitelů a producentů 

Evropský parlament,

– s ohledem na čl. 4 odst. 2 písm. a) SFEU,

– s ohledem na články 26, 27, 114 a 115 SFEU,

– s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že se v současnosti více zajímáme o potraviny, které jíme, a 
vzhledem k narůstající poptávce po extra panenském olivovém oleji vysoké kvality, 
která byla zaznamenána (Mezinárodní radou pro olivy (COI); 

B. vzhledem k tomu, že tržní kategorie „extra panenský olivový olej (EVOO)“, která má 
být kategorií nejvyšší, zahrnuje širokou škálu olivových olejů sahající od olejů s 
vysokou kvalitou chuti, vůně a výživové hodnoty až po oleje, které stěží splňují byť jen 
základní požadavky na kvalitu;

C. vzhledem k tomu, že producenti extra panenského olivového oleje vysoké kvality jsou 
nemilosrdně ponecháni na trhu, aby v této kategorii soutěžili s nepřiměřenými cenami 
jiných olejů nižší kvality oproti extra panenskému olivovému oleji s jeho 
charakteristickými vlastnostmi příznačnými právě pro vysokou kvalitu;

1. vyzývá Komisi, aby přijala opatření v zájmu řádného uznání extra panenských 
olivových olejů vysoké kvality, které spadají do této kategorie, a aby zavedla novou 
„špičkovou“ tržní kategorii, která splňuje přísná kritéria chuti, vůně a výživové 
hodnoty;

2. vyzývá Komisi, aby přijala opatření na ochranu producentů extra panenského olivového 
oleje vysoké kvality před nekalou hospodářskou soutěží, čímž podpoří odvětví oliv v 
EU.


