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1. От свободна търговия към свободно движение на стоките
Митническият съюз = Зона за свободна търговия + Обща митническа
тарифа (Обща търговска политика)
Действието навътре на МС = свободна търговия = няма мита и
количествени ограничения!
Развитието на това действие на МС води до свободно движение на
материалните стоки и общият пазар става единен пазар (с единни правила за
достъп до пазара).
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А) Премахване на скритите мита
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Формално без мита във вътрешносъюзната търговия от 1.7.1968 г.
Но остават скритите мита!
 Първата група - данъците и другите държавни вземания, които имат пряк и явен
дискриминационен ефект по отношение на стоките, идващи от други държави –
членки.
 Втората група - данъци и такси, които имат скрит или косвен дискриминационен
ефект.
 Скрит – акциз на алкохолно съдържание за нискоалкохолни напитки – вино и
бира.
 Косвен – използване на акциза за субсидиране на местните производители
Премахване на скритите мита във вътрешносъюзната търговия е един от
мотивите за преминаването към по-висшата степен на интеграция. В това
отношение голяма роля играе Съдът на ЕС (ЕО).

Б) Премахване на скритите количествени ограничения
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Проблеми най-вече възникват при злоупотребите с чл. 36 на ДФЕС.
Което представлява скрито въвеждане на количествени ограничения.

Делото “Касис от Дижон” (Cassis de Dijon)
Премахването на мерките с еквивалентен ефект е дълъг процес, започнал с това дело,
гледано от Съда на ЕО. Ищец е била германската фирма "Rewe-Zentral-AG" и ответник
Федералната служба на ФРГ по монопола върху концентрираните спиртни напитки.
Историята започва през 1976 г., когато споменатата федерална служба отказва да издаде
на фирмата "Rewe" разрешително (лиценз) за внос и продажба във ФРГ на френския
ликьор "Касис от Дижон". Ликьорът е бил от много години на френския пазар, като
алкохолното му съдържание варира около 20 градуса. Но концентрираните спиртни напитки
в Германия е трябвало да имат най-малко 32 градуса алкохолно съдържание, а ликьорите по-изключение най-малко 25 градуса за да могат да се начислят съответните акцизи.
Вината пък са били с ал. съдържание до 18 градуса.
Решението на Съда на ЕО гласи: Стока, легално допусната до пазара на дадена страна членка на ЕС, по презумпция има право на достъп и до вътрешния пазар на другите страни
- членки на Съюза, освен ако се докаже, че тя може да бъде спряна на основата на чл. 30
от ДЕО (чл. 36 от ДФЕС). Но как да се докаже?

Това налага да се изработят и приемат общи оценки на риска, там където
има съществени рискове (например при храните), както и общи
минимални изисквания за безопасност (например при машините).
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Митнически съюз
① Зона за свободна търговия на
държавите-членки на Общността
Нулеви мита при вноса на
всички стоки
Без количествени ограничения
при износа и вноса
② Обща митническа тарифа при
вноса на стоки от трети страни
③ Обща търговска политика
Общ експортен и импортен
режим
Общи защитни търговски
мерки

Единно икономическо
пространство
① Свободно движение на
стоки
Единна митническа
територия
Единна система от
стандарти и изисквания за
безопасност
Единна регистрация по ДДС и
унифициране на акцизите
② Свободно предоставяне на
услуги
③ Свободно движение на
капитал
④ Свободно движение на
работна сила
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В) Отражение на дейността на Световната търговска организация
След създаването на СТО (1995 г.) въпроси, свързани с търговията вече включват
и премахването на техническите бариери, т.е. проблемите на свободното движение
на стоките.
Влиза в сила Споразумението по техническите бариери пред търговията
(Споразумение по ТБТ (TBT Agreement). Основното е национален режим при
стандартите за всички фирми, но това не премахва дискриминацията и не създава
свободно движение.

Г) Планът Делор (Jacques Delors)
Жак Делор

юни 1985 г. - "Бяла книга за окончателното изграждане на вътрешния пазар".
282 законодателни инициативи (проекти за директиви), чрез които до края на
1992 г. трябва да бъдат отстранени значителна част от бариерите, останали
след митническия съюз.
Единният европейски акт (1987 г. ) за първи път съдържа определението
на ЕВП като "икономическа територия без вътрешни граници, в рамките на
която е осигурено свободно движение на стоки, услуги, лица и капитал”
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2. Методи при установяване на свободното движение
А) Премахване на физическите бариери
Проблеми - Различията във външнотърговския документооборот.
Различни национални документи (митнически декларации, сертификати за произход, митнически
манифести и др.).
Различни системи за външнотърговска статистика.
Вътрешнообщностният транзит на ЕО (ЕИО), се третира като външен
транзит.

Няма единна митническа територия. Трябва да се създаде!
Решения – Митнически кодекс на Общността и правилник за неговото прилагане

Единен административен документ (Single Administrative Document – SAD) и единен
Сертификатът за движение на стоките (Movement certificate - EUR). – 1992, но Евростат –
единна митническа статистика

От 1.1.1993 г. контролът се измества от границите между държавите-членки в
предприятията и в складовете на фирмите (контролира се за санитарни и
фитосанитарни изисквания, технически изисквания за безопасност и др.). 6
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Б)Премахване на техническите бариери
Две групи бариери
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І. Задължителните стандарти

Проблеми - През 1985 г. - 100 000
стандарта и 1000 свързани с тях
органа в 10-те държави-членки.
Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN)
Association Française de Normalisation
(AFNOR)
British Standards Institution (BSI)
Ente Nazionale Italiano di Unificazione
(UNI)
Вертикалният
(стар)
подход
в
хармонизацията е много бавен, скъп и
среща съпротива поради установилите се
различни национални традиции (извивката
на бананите)
Решения – Нов подход - Хоризонтален –
минимални
задължителни
технически
изисквания (чл. 36 на ДФЕС)

Хармонизиран сектор
 вертикална
хармонизация
 хоризонтална
хармонизация
(знак CE)
 глобален подход
ISO и др.
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Нов (хоризонтален) метод

Стар (вертикален) метод
Обхватът на стария подход е ограничен

CE маркировката е релевантна за ЕИП,
Швейцария и Турция. Тя се нанася от
производителя и той носи отговорност за
спазването на минималните задължителни
технически изисквания по новия подход.
Декларация за съответствие с изискванията
на ЕО (ЕС) EC (EU) Declaration of conformity
Има връзка между правото за поставяне на тази
маркировка и Системите за управление на
качеството по ISO (ISO EN).
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От гледна точка на методите за регулиране на достъпа до единния вътрешен
пазар на ЕС постепенно се формират 5 групи стоки. На фигурата по-долу е показан
техният приблизителен размер като дял от съвкупната търговия (в %)

А) Хармонизиран сектор чрез
вертикална стандартизация (стар подход).
Прилагат се индивидуални задължителни
стандарти на ЕС.
Б) Хармонизиран сектор чрез
хоризонтална стандартизация (нов
подход). Има само минимални
задължителни изисквания за безопасност,
съдържащи се в директивите и
националното законодателство.
В) Хармонизиран сектор чрез глобални
стандарти.
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Г) Нехармонизиран сектор с известни
национални ограничения – технически
изисквания
Д) Нехармонизиран сектор (принцип на
взаимното признаване)
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Съхраняващи се национални стандарти в нехармонизираната част
Технически комитети на БИС (нехармонизирана област)
Например: Кожи, кожени и обувни изделия
Код: TC-11 Съответствие с международни технически комитети CEN/TC 289
Leather; CEN/TC 309 Footwear;
Обувни принадлежности; ISO/TC 120 Leather; ISO/TC 216 Footwear ISO/TC 137
Footwear sizing designations and marking systems (Системи размери, означения и
маркировка на обувки)
БДС 10446:1983 Обувки. Метод за определяне якостта на закрепване на
ходилото в обувки с клечков, шит и камерен метод
БДС 10448:1972 Обувки. Метод за определяне якостта на закрепване на
ходилото във върховата му част
Проблеми при оценката на съответствието
Проблеми - Всяка държава-членка си има собствена акредитационна
агенция (служба) и издава национални сертификати за съответствие с
общите за ЕС стандарти или с минималните задължителни технически
изисквания по новия подход (общи директиви).
Решението на проблема е: взаимно признаване
съответствие, издадени в държавите-членки.

на сертификатите за
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Проблеми в отделни отрасли


Автомобили – Whole Vehicle Type-Approval system (EC WVTA).
Система за одобрение на цели автомобили. Действа на територията на ЕС, съгласно
директивите и стандартите на ЕС и “сертификат за съответствие” в една от
държавите-членки. Приети са всички стандарти по вертикалната стандартизация за
камиони, мотори и някои видове трактори.
- Проблеми – още няма пълна хармонизация при леките коли и при някои видове
трактори. Проблемът трябва да бъде решен до 2014 г. и системата да обхване всички
видове МПС.



Строителни материали - Еврокодове
Макар, че строителните продукти са включени в т. нар. нов подход има проблеми при
взаминото признаване на условията за достъп до пазара поради различията в
изискванията към качеството на строителните работи. Ето защо през 2007 г. –
еврокодове. Те са комплект от 58 задължителни (вертикални) стандарта на ЕС,
определящи основните параметри за оценка на механичната устойчивост на
структурите в строителството – засягат проектирането, качествата на бетона,
арматурната стомана, използваната дограма и др. строителни материали и
процеси в целия Съюз.
Химически стоки – REACH
Пълната регистрация на химическите вещества. Трябва да приключи до 2018 г.
Ще обхване около 30 000 химикала. Това е тромава и скъпа процедура, която се
прилага само в ЕС.
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В) Премахване на фискалните бариери
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Проблеми: Национални ставки и системи за събиране на ДДС, а това са част от митническите
сборове!
Значителни различия в обхвата и ставките при акцизите и при ДДС.
Решения: Въвеждат се минимални ставки за акцизите и се определят акцизните стоки. Създават
се общи правила за събирането на акцизите. При ДДС – определят се освободените сделки,
въвеждат се общи правила за събирането на ДДС, въвеждат се две ставки - за стандартна и
намалена, с тенденция да остане само стандартната. Въвежда се единна данъчна регистрация по
ДДС и единна процедура за възстановяване на данъчния кредит във вътрешно-общностната
търговия.
На практика се извършва клиринг между данъчните задължения при вноса и данъчния кредит при
износа
Оставащи бариери:






Отделни данъчни системи (данъчни територии). Ставките по ДДС варират между 15 и
25 %. Различия при намалените ставки. Данъчен дъмпинг.
Различия при оценка на риска при храните – (частично решение - Европейска агенция
за безопасност на храните (2003 г.), но различия при ГМО
Обществените поръчки. Много нарушения, например в Германия за доставките на
лекарства за болниците.
Патентна защита (Мюнхенска спогодба за Европейски патент, но и национална защита).
Валутни пречки (частично премахнати с еврото)
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5. Глобално измерение на европейския опит
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Прилагането на новия подход в глобален мащаб, би означавало че
се примат задължителни глобални технически изисквания, гарантиращи
безопасността и безвредността за околната среда и всички национални
и регионални стандарти да се хармонизират с тези глобални минимални
технически изисквания като се запазят различията, свързани с
национални и регионални традиции, културни и религиозни различия и
т. нат.
Глобалните минимални задължителни технически изисквания би
трябвало да се създават чрез Международната стандартизираща
организация на ООН (ISO) или чрез други такива организации.
Това би довело до намаляване на злоупотребите със завишени
изисквания за безопасност и за опазване на околната среда, които се
очертават като главно протекционистично средство на бъдещето.
Пречи наличието на значителни различия между отделните държави
и региони в степента на безопасност и защитата на околната среда.
Засега европейският опит има практическо глобално въздействие
единствено при взаимното признаване на резултатите от проведените
технически изпитания и анализи в рамките на група държави от ОИСР
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Mutual Recognition of Conformity Assessment Certification.

В рамките на ЕС взаимното признаване на
сертификатите за съответствие с минималните
задължителни технически изисквания, по новия
подход и с европейските стандарти, по стария
подход, е постигнато чрез подписването на
съответните протоколи между Европейската
комисия и държавите-членки и съответно чрез
членството на националните акредитиращи
организации в Европейската агенция за
акредитация.
В международен план ЕС има споразумения
за взаимното признаване на документите за
съответствие (Mutual Recognition Agreements) със
САЩ, Канада, Япония, Австралия, Нова
Зеландия, Швейцария и Израел.
Споразуменията за взаимно признаване
действат засега само в рамките на определени
сектори на икономиката, главно в тези сектори,
които са най-тясно свързани с научнотехническия прогрес.
Споразуменията включват приложения с
признатите
органи
за
доказване
на
съответствието в отделните държави-членки на
ЕС и третата страна - List of approved conformity
assessment bodies (CABs)
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Примери за спорове в рамките на
ОИСР, свързани с допускането до
пазара


“Азбестов спор“ (1998 г.) оплакване до
Арбитража на СТО, подадена от Канада. Като
ответник е призвана първоначално Франция,
но след това и Европейската общност.
Молбата на Канада се подкрепя от САЩ,
Бразилия и Зимбабве. Канада оспорва
действието на френски закон от 1996 г.,
забраняващ използването, а съответно и
вноса във Франция на азбестови изделия.



“Хормонален спор”. Той започва през 1996
г. по инициатива на САЩ и Канада. В
Арбитража на СТО се оспорва забраната да
се внася в ЕС телешко месо от животни,
които са получавали синтетични хормони на
растежа.



Спорът за търговията с ГМО. Засяга
лидерите в глобалната търговия – ЕС и САЩ.
На страната на САЩ като ищци в Арбитража
на СТО се явяват също Канада и Аржентина.
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6. Икономически и социални ефекти
Положителни ефекти:





Нарастване на дела на вътрешносъюзната търговия. В средата на 80-те години е бил
около 55%, в средата на 90-те години и днес – около 2/3.
Допълнителен ръст на БВП на ЕС от около 0,8 пункта, поне в периода до средата на
90-те години.
Допълнителна заетост от около 0,3 пункта (до 600 000 нови работни места),
(установено е точно само за периода до средата на 90-те години).
Преход от междуотраслова към вътрешноотраслова специализация, което създава
условия за по-висока глобална конкурентноспособност

Отрицателни ефекти:
 Концентрация на капитал и производство в развития център – икономия от
мащаба. Необходимост от структурни мерки (кохезионна политика).
 Необходимост от еднаква защита на потребителите в рамките на целия съюз. Това
също изисква кохезионни мерки и общи институции - Агенция за безопасност на
храните и др.
 Запазва се известна разпокъсаност на единния пазар - традиционни различия при
масови продукти. Това намалява икономията при мащаба на производството.
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