
DECYZJE 

DECYZJA RADY 

z dnia 15 września 2014 r. 

dotycząca stanowiska, jakie ma być przyjęte w imieniu Unii Europejskiej na forum Rady 
Członków Międzynarodowej Rady ds. Oliwy z Oliwek w sprawie przedłużenia Umowy międzyna

rodowej w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych z 2005 r. 

(2014/664/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 w związku z art. 218 ust. 9, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Umowa międzynarodowa w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych z 2005 r. (1) (zwana dalej „Umową”) 
wygaśnie w dniu 31 grudnia 2014 r., chyba że Rada Członków Międzynarodowej Rady ds. Oliwy z Oliwek (IOC) 
postanowi przedłużyć okres jej obowiązywania zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 Umowy. 

(2)  Dnia 19 listopada 2013 r. Rada upoważniła Komisję do otwarcia w imieniu Unii negocjacji dotyczących zawarcia 
nowej umowy międzynarodowej w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych. 

(3)  Na forum IOC trwają rozmowy w sprawie nowej umowy. Wiadomo już, że nie uda się dotrzymać terminu 
zawarcia nowej umowy, przewidzianego na 31 grudnia 2014 r. W interesie Unii leży zatem zapewnienie przedłu
żenia okresu obowiązywania obecnej umowy. 

(4)  Przedłużenie okresu obowiązywania obecnej umowy nie ma wpływu na negocjacje dotyczące zawarcia nowej 
umowy. Unia powinna zatem wystąpić z wnioskiem o przedłużenie o rok okresu obowiązywania obecnej umowy 
i głosować za przedmiotowym przedłużeniem, jeśli zostanie to zaproponowane Radzie Członków, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Stanowisko, jakie ma być przyjęte w imieniu Unii na forum Rady Członków Międzynarodowej Rady ds. Oliwy z Oliwek 
to wystąpienie z wnioskiem o przedłużenie o rok okresu obowiązywania obecnej Umowy w sprawie oliwy z oliwek i 
oliwek stołowych i głosowanie za przedłużeniem o rok Umowy międzynarodowej w sprawie oliwy z oliwek i oliwek 
stołowych z 2005 r., jeśli zostanie to zaproponowane Radzie Członków. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 15 września 2014 r. 

W imieniu Rady 
S. GOZI 

Przewodniczący  
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(1) Dz.U. L 302 z 19.11.2005, s. 47. 
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