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ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ 

1. КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 

Международният съвет за маслиновите продукти (МСМП) е междуправителствена 

организация с научно-технически характер, чиято дейност е насочена към сектора на 

маслиновото масло и трапезните маслини. Целите на МСМП са: i) да работи за 

уеднаквяване на националните и международните разпоредби, свързани с физико-

химичните и органолептичните характеристики на маслиновите масла, маслата от 

маслиново кюспе и трапезните маслини, с оглед предотвратяването на всички пречки 

пред търговията, ii) да провежда дейности в областта на физико-химичното и 

органолептичното изпитване, за да се разширят знанията за състава и качествените 

характеристики на маслиновите продукти с оглед укрепването на международните 

стандарти и iii) да засили ролята на МСМП като средище за високи постижения за 

международната научна общност в сектора на маслините и маслиновото масло. 

Понастоящем МСМП се състои от 16 члена, сред които е Европейският съюз. 

Що се отнася до правото на ЕС, някои от приетите и публикувани от МСМП решения 

оказват влияние върху него в съответствие с Регламент (ЕС) № 1308/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща 

организация на пазарите на селскостопански продукти („Регламент за ООП“, ОВ L 347, 

стр. 671). 

2. ПРАВНИ ЕЛЕМЕНТИ 

– Въз основа на дискусиите, проведени на срещата на експертните групи за 

подготовка на следващото заседание на Съвета на МСМП, насрочено за 15 юли 

2016 г., може да се очаква, че в неговия дневен ред ще бъдат включени за 

приемане следните пет решения, които имат правно действие в рамките на 

достиженията на правото на ЕС: 

– проекторешение за изменение на търговския стандарт, приложим за 

маслиновите масла и маслата от маслиново кюспе (COI/T.15/Rev...): промяна на 

пределната стойност на етиловите естери; 

– проекторешение за изменение на търговския стандарт, приложим за 

маслиновите масла и маслата от маслиново кюспе (COI/T.15/Rev...): промяна на 

пределните стойности на хептадекановата, хептадециновата и ейкозеновата 

киселина; 

– проекторешение за изменение на търговския стандарт, приложим за 

маслиновите масла и маслата от маслиново кюспе (COI/T.15/Rev...): промяна на 

пределната стойност на специфичния коефициент на екстинкция при дължина 

на вълната 270 (k270); 

– проекторешение за изменение на търговския стандарт, приложим за 

маслиновите масла и маслата от маслиново кюспе (COI/T.15/Rev...): официално 

уведомление относно методите на ISO, приети с оглед постигането на пълна 

хармонизация и включване на препратка към новия метод за пероксидно число; 

– проекторешение за приемане на новия метод на анализ за определяне на 

пероксидно число (COI/T.20/Doc. №...).  

Гореспоменатите решения бяха подложени на широко обсъждане от страна на 

технически и научни експерти от сектора на маслиновото масло. Те допринасят за 
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международното хармонизиране на стандарта за маслиново масло и с тях ще се създаде 

рамка, осигуряваща лоялна конкуренция при търговията в този сектор. Поради тази 

причина решенията следва да бъдат подкрепени. 

Очаква се, че подобно на предишни случаи дневният ред на заседанието на Съвета на 

МСМП ще претърпи промени и към него ще бъдат добавени допълнителни решения, 

които ще окажат влияние върху достиженията на правото на ЕС. За да се гарантира 

ефективността на работата на Съвета на МСМП при спазване на разпоредбите на 

Договорите, Комисията своевременно ще допълва и/или изменя настоящото 

предложение, за да се даде възможност на Съвета да приеме позицията, която трябва да 

се заеме и за тези допълнителни решения.
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2016/0174 (NLE) 

Предложение за 

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА 

за установяване на позицията, която да бъде приета от името на Европейския 

съюз, във връзка с някои решения, които ще бъдат приети в рамките на 

Международния съвет за маслиновите продукти 

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

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

член 207, параграф 3 във връзка с член 218, параграф 9 от него, 

като взе предвид предложението на Европейската комисия, 

като има предвид, че: 

(1) Международният съвет за маслиновите продукти (МСМП) е 

междуправителствена организация с научно-технически характер, чиято дейност 

е насочена към сектора на маслиновото масло и трапезните маслини. 

(2) В качеството си на член на МСМП Европейският съюз може да предлага 

изменения към неговите проекторешения и да изразява официалната си позиция 

по тях в съответствие с процедурните правила и правилата за гласуване на 

организацията. 

(3) По време на следващото заседание на Съвета на членовете си, насрочено за 

15 юли 2016 г., МСМП ще разгледа и евентуално ще приеме пет 

проекторешения, които ще окажат влияние върху правото на Съюза. 

(4) По-конкретно първото, второто, третото и четвъртото проекторешение изменят 

търговския стандарт, приложим за маслиновите масла и маслата от маслиново 

кюспе (COI/T.15/Rev...) — те се отнасят съответно до промяната на граничните 

стойности на етиловите естери, на хептадекановата, хептадециновата и 

ейкозеновата киселина, на специфичния коефициент на екстинкция при дължина 

на вълната 270 (k270) и до официалното уведомление относно методите на ISO, 

приети с оглед постигането на пълна хармонизация и включване на препратка 

към новия метод за пероксидно число. 

(5) С петото проекторешение се приема новият метод на анализ за определяне на 

пероксидно число (COI/T.20/ Doc. №…). 

(6) Наличието на такива проекторешения означава, че може да се наложат 

изменения на Регламент (ЕИО) № 2568/91 на Комисията
1
. 

(7) Посочените проекторешения бяха подложени на широко обсъждане от страна на 

технически и научни експерти от сектора на маслиновото масло. Те допринасят 

за международното хармонизиране на стандарта за маслиново масло и с тях ще 

                                                 
1 Регламент (ЕИО) № 2568/91 на Комисията от 11 юли 1991 г. относно характеристиките на 

маслиновото масло и маслиновото масло от остатъчен материал и съответните методи за анализ (ОВ L 

248, 5.9.1991 г., стр. 1). 
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се създаде рамка, осигуряваща лоялна конкуренция при търговията с продукти в 

този сектор. Поради тази причина решенията следва да бъдат подкрепени. 

(8) За да се осигури необходимата гъвкавост по време на преговорите преди 

заседанието на Съвета на членовете на МСМП, Съюзът следва да бъде 

упълномощен да договаря изменения на тези решения, при условие че 

измененията не променят същността на решенията, 

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ: 

Член 1 

Позицията на Съюза на заседанието на Съвета на членовете на МСМП, насрочено за 

15 юли 2016 г., е в съответствие с приложението към настоящото решение. 

Член 2 

1. Когато има вероятност позицията, посочена в член 1, да бъде повлияна от нова 

научна или техническа информация, представена преди или по време на 

заседанието на Съвета на членовете на МСМП, Съюзът внася искане за 

отлагане на приемането в Съвета на членовете на МСМП, докато бъде 

установена позицията на Съюза въз основа на новата информация. 

2. Представителите на Съюза в Съвета на членовете на МСМП могат да 

договарят незначителни промени в проекторешението, без да е необходимо 

допълнително решение на Съвета. 

Член 3 

Адресати на настоящото решение са държавите членки. 

Съставено в Брюксел на  година. 

 За Съвета 

 Председател 
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