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ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ 

1. КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 

Срокът на действие на Международното споразумение за маслиновото масло и 

трапезните маслини от 2005 г.
1
, който трябваше да изтече на 31 декември 2014 г., беше 

удължен до 31 декември 2015 г. По силата на член 47, параграф 3 от Споразумението 

той остана в сила до влизането в сила на новото споразумение.  

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. 

В рамките на Конференцията на Обединените нации за договаряне на споразумение — 

правоприемник на Международното споразумение за маслиновото масло и трапезните 

маслини от 2005 г., проведена на 5—9 октомври 2015 г. в Двореца на нациите в Женева, 

представителите на 24 държави — членки на Конференцията на ООН за търговия и 

развитие (УНКТАД) и на две междуправителствени организации, изготвиха текста на 

новото споразумение.  

Текстът на споразумението, което беше договорено в консултация с работната група 

„Суровини“ (PROBA) на Съвета, е в съответствие с указанията за водене на преговори, 

приети от Съвета.  

В съответствие с Решение (ЕС) 2016/1892 на Съвета от 10 октомври 2016 г.
2
 на 28 

ноември 2016 г. в седалището на Организацията на обединените нации в Ню Йорк от 

името на Съюза беше подписано международно споразумение от 2015 г. относно 

маслиновото масло и трапезните маслини, при условие за сключването му на по-късна 

дата.  

Новото споразумение влезе в сила временно на 1 януари 2017 г. в съответствие с 

член 31, параграф 2 от него и беше одобрено с Решение [2017/…] на Съвета
3
. 

Съгласно член 218, параграф 9 от Договора за функционирането на Европейския съюз 

позицията, която трябва да бъде възприета от името на Съюза в рамките на създадени с 

международно споразумение органи, например когато от тези органи се изисква 

приемането на актове с правно действие, с изключение на актовете, които допълват или 

изменят тяхната институционална рамка, се приема с решение на Съвета по 

предложение на Комисията. 

Със Споразумението се създава орган за вземане на решения, наречен „Съвет на 

членовете“, който упражнява всички правомощия и изпълнява всички функции, 

необходими за постигане на целите на това споразумение. С цел да се улесни 

приемането на решения от Съвета на членовете и да се подсигури ефективното 

функциониране на Споразумението, следва да се определят общите принципи за 

позицията на Съюза, както и опростена вътрешна процедура за определяне на 

позицията на Съюза в рамките на Съвета на членовете по отношение на някои решения, 

                                                 
1 ОВ L 302, 19.11.2005 г., стр. 47. 
2 Решение (ЕС) 2016/1892 на Съвета от 10 октомври 2016 г. за подписване от името на 

Европейския съюз и за временно прилагане на Международното споразумение за маслиновото 

масло и трапезните маслини от 2015 г. (ОВ L 193, 28.10.2016 г., стр. 2). 
3 Решение [2017/…] на Съвета относно сключването на Международното споразумение за 

маслиновото масло и трапезните маслини от 2015 година  [ОВ….].  
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имащи правни последици и които не изменят институционалната рамка на 

Споразумението.  

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

С оглед на гореизложеното Комисията предлага Съветът да предвиди опростена 

процедура, която позволява на Комисията да уточни някои позиции, които трябва да 

бъдат приети от името на Съюза в рамките на Съвета на членовете по отношение на 

решения с правни последици, които не изменят институционалната рамка на 

Споразумението. Условията и процедурата, с които трябва да се съобрази Комисията, 

са изложени в приложението. Позициите на Съюза относно решенията на Съвета на 

членовете с правни последици, за които приложението не предвижда прилагане на 

опростената процедура, ще бъдат изготвяни от Съвета на Европейския съюз. 

3. ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА 

Това предложение за опростена процедура няма никакво отражение върху бюджета.  
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СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално 

член 207, параграф 4 във връзка с член 218, параграф 9 от него,  

като взе предвид предложението на Европейската комисия, 

като има предвид, че: 

(1) 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
4
. 

(2) Текстът на новото Международно споразумение за маслиновото масло и 

трапезните маслини беше приет на 9 октомври 2015 г. от представителите на 24 

държави — членки на Конференцията на ООН за търговия и развитие 

(УНКТАД) и на две междуправителствени организации, в рамките на 

Конференцията на Обединените нации за договаряне на споразумение — 

правоприемник на Международното споразумение за маслиновото масло и 

трапезните маслини от 2005 г.  

(3) В съответствие с Решение (ЕС) 2016/1892 на Съвета от 10 октомври 2016 г.
5
 на 

28 ноември 2016 г. в седалището на Организацията на обединените нации в Ню 

Йорк от името на Съюза бе подписано Международно споразумение от 2015 г. 

относно маслиновото масло и трапезните маслини (наричано по-долу 

„Споразумението“), при условие за сключването му на по-късна дата. 

(4) Споразумението влезе в сила временно на 1 януари 2017 г. в съответствие с 

член 31, параграф 2 от него и беше одобрено с Решение (ЕС) [2017/…] на 

Съвета
6
.  

(5) С цел да се улесни приемането на решения от Съвета на членовете на 

Международния съвет за маслиновите продукти, наричан „Съвет на членовете“, 

и да се осигури ефективното функциониране на Споразумението, следва да се 

определят общите принципи за позицията на Съюза, както и опростена вътрешна 

процедура за уточняване на позицията на Съюза в рамките на Съвета на 

                                                 
4 COM(2013) 646 final, 19.9.2013 г. 
5 Решение (ЕС) 2016/1892 на Съвета от 10 октомври 2016 г. за подписване от името на 

Европейския съюз и за временно прилагане на Международното споразумение за маслиновото 

масло и трапезните маслини от 2015 г. (ОВ L 293, 28.10.2016 г., стр. 2). 
6 Решение (ЕС) [2017/…] на Съвета от […] относно сключването на Международното 

споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини от 2015 година [ОВ….].  
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членовете по отношение на някои решения, имащи правни последици и които не 

изменят институционалната рамка на Споразумението.  

(6) С оглед използването на експертния опит на държавите членки, както и с цел 

създаване на максимална съгласуваност между решенията на Съвета на 

членовете и правилата на ЕС, които ще бъдат приети с делегиран акт или с акт за 

изпълнение вследствие на решенията на Съвета на членовете, Комисията, в 

рамките на опростената процедура, следва да бъде подпомагана от 

представители на държавите членки, които следва да бъдат информирани при 

изготвянето на позициите, които тя предвижда да приеме от името на Съюза. По 

отношение на стандартите, приложими към международната търговия с 

маслиново масло или трапезни маслини, и етикета за международна гаранция, 

който осигурява съответствие с международните стандарти на Международния 

съвет за маслиновите продукти, е целесъобразно да се предвиди, че когато 

определен брой държави членки, съответстващ на блокиращото малцинство, 

уредено в член 238, параграф 3, буква а), втора алинея от Договора, се 

противопоставя на уточнената от Комисията позиция, опростената процедура 

вече не е приложима. В такъв случай Комисията следва да представи 

предложение за решение на Съвета в съответствие с член 218, параграф 9 от 

Договора,  

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ: 

Член 1 

Ако Съветът на членовете, създаден със Споразумението, трябва да приеме решения по 

въпросите, изброени в точки 2 и 3 от част А от приложението, позицията на Съюза се 

установява в съответствие с общите принципи, посочени в част А от приложението, и 

се уточнява от Комисията при условията и съгласно процедурата, предвидени в част Б 

от приложението.   

Член 2 

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му. 

То се прилага до 31 декември 2026 г. 

Съставено в Брюксел на  година. 

 За Съвета 

 Председател 
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