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BILAG 

A. De generelle principper for Unionens holdning til de udkast til Medlemsrådets afgørelser, 
der er omhandlet i artikel 1.   

1. Hvad angår de udkast til Medlemsrådets afgørelser, der er omhandlet i punkt 2 og 3, 
bør Unionens holdning formuleres således, at disse afgørelser: 

a) er i Unionens interesse 

b) tjener de mål, som Unionen forfølger som led i sin handelspolitik  

c) ikke er i strid med EU-retten eller folkeretten, særlig ikke med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/20131, uden at dette berører 
Kommissionens beføjelse til at tilpasse Unionens regler ved delegerede 
retsakter eller ved gennemførelsesretsakter til de afgørelser, der vedtages af 
Medlemsrådet.  

2. Hvis udkastene til Medlemsrådets afgørelser vedrører de emner, der er opført i 
punkt 2.1, er Unionens holdning i overensstemmelse med punkt 2.2. 

2.1. Relevante emner: 

a) fastlæggelsen af standarder for kvalitets- og renhedskriterier, der gælder 
medlemmernes internationale handel, jf. overenskomstens artikel 20, stk. 3  

b) anvendelsen af det internationale garantimærke, som sikrer overholdelsen af 
Det Internationale Olivenråds internationale standarder, jf. overenskomstens 
artikel 21 

2.2. Unionens holdning:  

a) den tilstræber forbedring og harmonisering af medlemmernes nationale 
lovgivning og af de internationale regler vedrørende olivenprodukters fysisk-
kemiske og organoleptiske karakteristika under hensyntagen til producenternes, 
de handelsdrivendes og forbrugernes interesser 

b) den afspejler den tekniske udvikling og efterforskningen i olivensektoren med 
henblik på at forbedre metoderne for kemisk analyse og den organoleptiske 
vurdering 

c) den bidrager til forbedringen af olivenprodukternes kvalitet 

d) den forhindrer, at der skabes hindringer for innovation 

e) den tjener samtlige medlemmers fælles interesser. 

3. Hvis udkastet til Medlemsrådets afgørelser vedrører de emner, der er opført i punkt 
3.1, er Unionens holdning i overensstemmelse med punkt 3.2.  

3.1. Relevante emner:  

a) vedtagelsen eller ændringen af regler, som er nødvendige for Det Internationale 
Olivenråds virke, jf. overenskomstens artikel 7, stk. 1, litra c), nr.  i), ii) og iii), 
artikel 13, stk. 4, og artikel 21 

b) anvendelsen af afstemnings- og repræsentationsprocedurerne på medlemmer i 
tilfælde af manglende betaling af bidrag, jf. overenskomstens artikel 10, stk. 5, 

                                                 
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles 

markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, 
(EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671). 
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og vedtagelsen af enhver afgørelse, som skønnes nødvendig som følge af 
manglende betaling, jf. overenskomstens artikel 16, stk. 6 og 8 

c) bilæggelsen af tvister vedrørende fortolkningen eller anvendelsen af 
overenskomsten, jf. overenskomstens artikel 26  

d) fastlæggelsen af kriterier for nye medlemmers tiltrædelse, jf. overenskomstens 
artikel 29, stk. 1 

3.2. Unionens holdning:  

a) den tager hensyn til globaliseringen af olivenmarkedet og tilstræber at styrke 
og udvide organisationen, således at den får nye medlemmer, både på udbuds- 
og på efterspørgselssiden 

b) den fremmer internationale aktiviteter, som vedrører fælles grundlæggende 
interesser, såsom en international handelsstandard og fælles kontrolmetoder 
med henblik på at forbedre og sikre kvaliteten 

c) den bevarer en klar beslutningsproces, som opfylder organisationens behov og 
mål under hensyntagen til samtlige medlemmers interesser 

d) den drager omsorg for, at de organisatoriske aspekter hele tiden forbedres 

e) den bidrager til etableringen af en struktur i organisationen, som fremmer 
opnåelsen af målene med overenskomsten 

f) den drager omsorg for stringens og effektivitet i forvaltningen og i budget- og 
finanskontrollen, sikrer beskyttelse af Unionens og organisationens finansielle 
interesser og øger den finansielle gennemsigtighed. 

B. Intern forenklet procedure vedrørende fastlæggelsen af Unionens holdning i Medlemsrådet. 

Inden Kommissionen forsvarer Unionens holdning i Det Internationale Olivenråds 
Medlemsråd, fastlægger den Unionens holdning og underretter medlemsstaternes 
repræsentanter herom inden for en rimelig frist.  

Når der er tale om afgørelser, der er omhandlet i del A, punkt 2, og et antal medlemsstater 
svarende til et blokerende mindretal, jf. traktatens artikel 238, stk. 3, litra a), andet afsnit, 
modsætter sig den holdning, som Kommissionen har fastlagt, forelægger Kommissionen et 
forslag til Rådets afgørelse i henhold til traktatens artikel 218, stk. 9. 


