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СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ

Свободното движение на стоки е осигурено чрез премахването на митата и
количествените ограничения, както и чрез забраната на мерките с равностоен
ефект. Принципите на взаимното признаване, премахването на физическите и
техническите бариери и насърчаването на стандартизацията бяха добавени, за
да се продължи окончателното изграждане на вътрешния пазар. Приемането
на новата законодателна рамка през 2008 г. укрепи свободното движение на
стоки, системата за надзор на пазара на ЕС и маркировката „CE“. Пандемията
от COVID-19 обаче има отрицателни последици за свободното движение на
стоки. Проучване от началото на 2021 г. показва как въздействието на бъдещите
пандемии върху свободното движение на стоки може да бъде намалено чрез
прилагане на мерки за повишаване на устойчивостта на вътрешния пазар.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Член 26 и членове 28—37 от Договора за функционирането на Европейския
съюз (ДФЕС).

ЦЕЛИ

Правото на свободно движение на стоки с произход от държавите членки
и на стоки от трети държави, които се намират в свободно обращение
в държавите членки, е един от основните принципи на Договора (член 28
от ДФЕС). Първоначално свободното движение на стоки се разглежда като
част от митническия съюз между държавите членки, включващ отмяната на
митата, количествените ограничения на търговията и равностойните мерки
и установяването на обща митническа тарифа на Съюза по отношение на
трети държави. По-късно акцентът бива поставен върху премахването на всички
останали пречки пред свободното движение на стоки с оглед на създаването на
вътрешния пазар.

ПОСТИЖЕНИЯ

Премахването на митата и количествените ограничения (квотите) между
държавите членки беше постигнато на 1 юли 1968 г. Този краен срок
не беше спазен по отношение на допълнителните цели — забрана на
мерките с равностоен ефект и хармонизиране на съответните национални
законодателства. Тези цели заеха централно място в продължаващите усилия за
постигане на свободно движение на стоки.
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А. Забрана на таксите с равностоен на мито ефект: член 28, параграф 1 и
член 30 от ДФЕС.
Тъй като в Договора няма определение за гореспоменатата концепция, такова
трябваше да бъде осигурено от съдебната практика. Съдът на Европейския
съюз счита, че всяка такса, независимо как се нарича или по какъв начин
се прилага, „която, ако е наложена на продукт, внесен от държава членка,
изключвайки сходен местен продукт, чрез промяна на неговата цена има същия
ефект върху свободното движение на продукти като мито“, може да се счита
за такса с равностоен ефект независимо от нейния характер или форма
(съединени дела 2/62 и 3/62 и дело 232/78).
Б. Забрана на мерките с равностоен на количествени ограничения ефект:
член 34 и член 35 от ДФЕС.
В своето решение „Dassonville“ Съдът на ЕС зае позицията, че всички приети
от държавите членки търговски правила, които могат да затруднят пряко или
косвено, реално или потенциално, вътреобщностната търговия, следва да се
считат за мерки с ефект, равностоен на количествени ограничения (вж. дело 8/74
от 11 юли 1974 г. и точки 63—67 от дело C-320/03 от 15 ноември 2005 г.). Мотивите
на Съда бяха развити допълнително в решението по делото Cassis de Dijon,
в което беше определен принципът, че всеки продукт, който е законно произведен
и предлаган на пазара в една държава членка в съответствие със справедливите
и традиционни правила и производствени процеси на тази държава, трябва да
бъде допускан на пазара на всяка друга държава членка. Това бяха основните
мотиви от съществено значение за дебата относно определянето на принципа на
взаимното признаване, действащ при отсъствие на хармонизация. Следователно
държавите членки, дори при отсъствие на хармонизиращи мерки на ЕС (вторично
законодателство на ЕС), са задължени да допускат стоките, които са законно
произведени и се предлагат на пазара в други държави членки, да бъдат
разпространявани и пускани на техните пазари.
Важно е да се посочи, че приложното поле на член 34 от ДФЕС е ограничено от
решението по делото Keck, в което се посочва, че някои условия за продажба
попадат извън обхвата на този член, при условие че са недискриминационни
(т.е. те се прилагат за всички съответни търговци, които извършват дейност
в рамките на националната територия, и засягат по един и същ начин от правна
и фактическа гледна точка търговията с националните продукти и с продуктите
от други държави членки).
В. Изключения от забраната на мерките с равностоен на количествени
ограничения ефект
Член 36 от ДФЕС позволява на държавите членки да предприемат мерки с
равностоен на количествени ограничения ефект, когато тези мерки са обосновани
от общи, неикономически съображения (например за обществен морал,
обществен ред или обществена сигурност). Тези изключения от общия
принцип трябва да бъдат тълкувани точно и националните мерки не могат
да представляват средство за произволна дискриминация или прикрито
ограничение върху търговията между държавите членки. И накрая, мерките
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трябва да имат пряк ефект върху обществения интерес, който трябва да бъде
защитен, и не трябва да надхвърлят необходимото равнище (принцип на
пропорционалност).
Освен това Съдът на ЕС призна в своето решение по делото Cassis
de Dijon, че държавите членки могат да правят изключения от забраната
на мерки с равностоен ефект въз основа на задължителни изисквания
(свързани, наред с другото, с ефективността на данъчния контрол, защитата
на общественото здраве, почтеността на търговските сделки и защитата
на потребителите). Държавите членки трябва да уведомяват Комисията за
националните мерки за изключения. Бяха въведени процедури за обмен на
информация и механизъм за наблюдение, за да се улесни контролът върху
тези национални мерки за изключения (съгласно предвиденото в членове 114
и 117 от ДФЕС, Решение 3052/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
и Регламент (ЕО) № 2679/98 на Съвета). Официалният характер на тези
разпоредби беше още повече засилен в Регламент (ЕО) № 764/2008 относно
взаимното признаване, който беше приет през 2008 г. като част от т.нар. нова
законодателна рамка.
Г. Хармонизиране на националното законодателство
Приемането на законодателство за хармонизиране направи възможно
премахването на пречките (например чрез неприложимост на националните
разпоредби), както и направи възможно създаването на общи правила, имащи за
цел гарантирането както на свободното движение на стоки и продукти, така и на
спазването на другите цели на Договора за ЕС като опазване на околната среда,
защита на потребителите или на конкуренцията.
Хармонизирането беше допълнително улеснено от въвеждането на правилото
за квалифицирано мнозинство, изисквано за повечето директиви, свързани със
завършването на изграждането на единния пазар (член 95 от Договора за
създаване на Европейската общност, изменен с Договора от Маастрихт), и от
приемането на нов подход, предложен в Бялата книга на Комисията (1985 г.),
насочен към избягване на тежкото и подробно хармонизиране. В новия подход,
основан на резолюцията на Съвета от 7 май 1985 г. (потвърден в резолюцията
на Съвета от 21 декември 1989 г. и в Решение 93/465/ЕИО на Съвета), водещият
принцип е взаимното признаване на националните правила. Хармонизацията
трябва да бъде ограничена до съществените изисквания и е оправдана, когато
националните правила не могат да бъдат считани за равностойни и създават
ограничения. Приетите съгласно този нов подход директиви имат двойната цел
да осигурят свободното движение на стоки чрез техническо хармонизиране на
цели сектори и да гарантират високо равнище на закрила на целите от обществен
интерес, посочени в член 114, параграф 3 от ДФЕС (напр. играчки, строителни
материали, машини, газови уреди и далекосъобщително крайно оборудване).
Д. Завършване на изграждането на вътрешния пазар
Създаването на единния пазар наложи премахването на всички останали пречки
пред свободното движение на стоки. Бялата книга на Комисията (1985 г.) очерта
физическите и техническите препятствия, които трябва да бъдат отстранени,
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и мерките, които трябва да бъдат приети от Общността за тази цел. Много
от тези мерки сега вече са приети. При все това единният пазар все още
се нуждае от съществени реформи, ако иска да отговори на предизвикателствата,
свързани с технологичния напредък, като някои нетарифни бариери продължават
да съществуват.

РОЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Парламентът подкрепи завършването на изграждането на вътрешния пазар, като
винаги е оказвал специална подкрепа на „новия подход“ за свободното движение
на стоки. Той също така има значителен законодателен принос за директивите
за хармонизиране. Парламентът участва съществено в пакета, свързан с новата
законодателна рамка, приет през 2008 г. Ключовите въпроси за Парламента при
преговорите със Съвета бяха да се гарантира съгласие, че всички участващи
икономически субекти носят все по-голяма отговорност за гарантирането на
съответствие и безопасност на продуктите, които те пускат на пазара, и да се
укрепи маркировката „CE“ чрез повишаване на осведомеността на потребителите
относно нея. Парламентът продължава да работи в тази област, като пакетът за
привеждането в съответствие се състои от девет директиви, обхващащи различни
продукти, включително асансьори, пиротехнически изделия и взривни вещества.
В своята резолюция от 8 март 2011 г. Парламентът призова Комисията
да създаде система за надзор на единния пазар за всички продукти
(хармонизирани и нехармонизирани) въз основа на един законодателен акт,
обхващащ както Директивата за обща безопасност на продуктите, така и
Регламент (ЕО) № 765/2008 относно надзора на пазара, за да се постигне
високо равнище на безопасност на продуктите и надзор на пазара и за да се
поясни правното основание. Пакетът относно безопасността на продуктите и
надзора на пазара от 2013 г. се основава на тази рамка. През април 2019 г.
ЕП гласува за приемане на нов Регламент относно надзора на пазара и
съответствието на продуктите (Регламент (ЕС) 2019/1020). Разпоредбите относно
надзора на пазара в този регламент обхващат продукти, които са предмет на
хармонизация на равнището на Съюза, и гарантират еднородност и доверие на
потребителите по отношение на надзора на пазара. През юни 2021 г. Комисията
публикува предложение за нов регламент относно общата безопасност на
продуктите, чиято цел е да се подобри безопасността на нехранителните
потребителски продукти на вътрешния пазар. На 16 юни 2022 г. парламентарната
комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите гласува и прие
позицията си относно актуализираните правила на ЕС относно безопасността
на продуктите. Основната цел е да се гарантира, че всички видове продукти в
ЕС, независимо дали се продават онлайн или офлайн, отговарят на най-високите
изисквания за безопасност. След като Съветът приеме своя мандат за преговори,
междуинституционалните преговори между Парламента, Комисията и Съвета
могат да започнат.
Стандартизацията играе централна роля за правилното функциониране
на вътрешния пазар. Хармонизираните стандарти на ЕС спомагат за гарантиране
на свободното движение на стоки в рамките на вътрешния пазар, позволяват
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на предприятията в ЕС да станат по-конкурентоспособни и опазват здравето
и безопасността на потребителите и околната среда. С цел да се подобри
съдържанието на реформата в областта на стандартизацията, на 21 октомври
2010 г. Парламентът прие резолюция. През октомври 2012 г. Парламентът и
Съветът приеха Регламент (ЕС) № 1025/2012, който модернизира и подобри
механизма за определяне на стандарти на ЕС. Освен това на 2 февруари
2022 г. Комисията публикува предложение за регламент относно европейските
стандарти и европейските стандартизационни документи. Предложението е в
съответствие със стратегията на Комисията за стандартизация, която беше
публикувана в същия ден, и предвижда устойчив, екологосъобразен и цифров
единен пазар.
Седмият законодателен мандат приключи законодателния преглед на девет
директиви в пакета за привеждането в съответствие. Парламентът приключи
също така законодателната работа относно пускането на пазара на строителни
продукти и текстилни продукти, безопасността и екологичните показатели на
превозните средства и директивата относно плавателните съдове за отдих и
плавателните съдове за индивидуално ползване[1].
Осмият законодателен мандат продължава с тези усилия чрез своята работа по
регламентирането на въжените линии, газовите уреди, медицинските изделия
и личните предпазни средства. Парламентът успешно приключи работата по
Регламента за системата e-Call и Решението за оперативна съвместимост за
публичните администрации, предприятията и потребителите в ЕС (програма ISA2
– Решение (ЕС) 2015/2240). Като част от пакета за кръговата икономика
Парламентът изготви законодателство относно предоставянето на единния пазар
на продукти за наторяване с маркировката „СЕ“ (Регламент (ЕС) 2019/1009).
Парламентът настоя това законодателство да бъде допълнено от онлайн
платформи като SOLVIT и Информационната система за вътрешния пазар (IMI)
съгласно Регламент (ЕС) № 1024/2012. Целта на тези мерки е да се
улесни обменът на информация между националните органи и с Комисията
с цел решаване на проблемите, с които се сблъскват потребителите и
предприятията при покупката или продажбата на стоки в ЕС. С приемането
на Регламент (ЕС) 2018/1724 Парламентът се стреми да направи всички
тези платформи достъпни за гражданите и предприятията чрез портала
„Вашата Европа“ и единната цифрова платформа[2]. През октомври 2020 г.
проучване[3] анализира ролята на единните звена за контакт и други
информационни звена на единния пазар. Въпреки това, както се подчертава

[1]Релевантните изследвания включват Maciejewski, M. и др., EU Mapping:Overview of IMCO-related Legislation
(Картографиране на ЕС: преглед на законодателството, свързано с комисията IMCO), публикация за комисията по
вътрешния пазар и защита на потребителите, Тематичен отдел по политики в областта на икономиката, науката и
качеството на живота, Европейски парламент, Люксембург, 2015 г.
[2]Релевантните изследвания включват Duke, C., Single Digital Gateway:how EU could meet expectations of citizens
and businesses? (Единна цифрова платформа: как ЕС би могъл да отговори на очакванията на гражданите и
предприятията?), публикация за комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, Тематичен отдел по
политики в областта на икономиката, науката и качеството на живота, Европейски парламент, Люксембург, 2018 г.
[3]Salsas-Forn, P. и др., The role of Points of Single Contact and other information services in the Single Market (Ролята на
единните звена за контакт и други информационни услуги на единния пазар), публикация за комисията по вътрешния
пазар и защита на потребителите, Тематичен отдел по политики в областта на икономиката, науката и качеството на
живота, Европейски парламент, Люксембург, 2020 г.
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в доклад на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите относно
справянето с нетарифните и неданъчните бариери на единния пазар, SOLVIT все
още не е разгърнала пълния си потенциал.
Изследвания от 2019 г. показват, че ползите, произтичащи от принципа на
свободно движение на стоки и свързаното с това законодателство, възлизат на
386 милиарда евро годишно[4]. Въпреки това продължават да съществуват пречки
пред реализирането на пълната свобода на стоките. Съществуването на тези
бариери става ясно и от друго проучване[5], публикувано през ноември 2020 г.,
в което се разглеждат националните правила, които ограничават свободното
движение на стоки и услуги и правото на установяване в рамките на пазара на
ЕС. Едно от заключенията е, че въпреки че единният пазар на ЕС е най-големият
и най-успешният пример за икономическа интеграция в света, той все още не
е свободен от необосновани или непропорционални пречки пред свободното
движение.
COVID-19 и ответните политически мерки за смекчаване на пандемията доведоха
до собствени предизвикателства пред свободното движение на стоки. В своята
резолюция от 17 април 2020 г. относно координираните действия на ЕС за
борба с пандемията от COVID-19 и последиците от нея Парламентът подчерта
факта, че е от изключително значение вътрешните граници на ЕС да останат
отворени за стоки. Той също така припомни, че единният пазар е източникът
на колективен просперитет и благоденствие в ЕС и че той е ключов елемент
от непосредственото и трайното реагиране спрямо избухването на COVID-19.
На 15 май 2020 г. Комисията публикува съобщение, озаглавено „Към поетапен и
координиран подход за възстановяване на свободата на движение и премахване
на контрола по вътрешните граници — COVID-19“. Тази координация и общи
действия помогнаха за справяне с пандемията, като направиха възможно
движението на основни стоки и медицински материали и оборудване в целия ЕС,
независимо от граничните ограничения, наложени от държавите членки.
В своята резолюция от 19 юни 2020 г. Парламентът припомни, че Шенгенското
пространство е високо ценено постижение, което е от основно значение
за проекта ЕС, и призова държавите членки да намалят ограниченията на
свободното движение и да активизират усилията си за завършване на процеса на
интегриране в Шенгенското пространство.
През ноември 2020 г. Тематичният отдел по политики в областта на икономиката,
науката и качеството на живота организира уебинар[6] за оценка на въздействието
на пандемията върху свободното движение на стоки за комисията по вътрешния

[4]Poutvaara, P. и др., Contribution to Growth: Free Movement of Goods – Delivering Economic Benefits for Citizens and
Businesses (Принос за растежа: свободното движение на стоки – осигуряване на икономически ползи за гражданите
и предприятията), публикация за комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, Тематичен отдел по
политики в областта на икономиката, науката и качеството на живота, Европейски парламент, Люксембург, 2019 г.
[5]Dahlberg, E. и др., Legal obstacles in Member States to Single Market rules (Правни пречки в държавите членки пред
правилата на единния пазар), публикация за комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, Тематичен
отдел по политики в областта на икономиката, науката и качеството на живота, Европейски парламент, Люксембург,
2020 г.
[6]Milieu Consulting SRL, The impact of COVID-19 on the Internal Market and consumer protection - IMCO Webinar
Proceedings (Въздействието на COVID-19 върху вътрешния пазар и защитата на потребителите – уебинар на IMCO),
публикация за комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, Тематичен отдел по политики в областта на
икономиката, науката и качеството на живота, Европейски парламент, Люксембург, 2020 г.
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пазар и защита на потребителите. В него беше посочено как свободното движение
на стоки, услуги и хора е засегнато от ограниченията, наложени от държавите
членки и на равнище ЕС. Беше разгледан много подробно потокът от лични
предпазни средства (ЛПС) и други свързани със здравеопазването стоки и бяха
направени предложения за това как координацията на равнище ЕС в областта
на обществените поръчки и свободното движение на стоки следва да бъде
централизирана в случай на бъдещи кризи. Проучване[7] по същата тема беше
публикувано през февруари 2021 г. и представено на 22 февруари 2021 г.
в комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите. В проучването
се оценява въздействието на кризата с COVID-19 върху вътрешния пазар и
защитата на потребителите, включително въздействието на мерките, въведени
на национално равнище и на равнището на ЕС за смекчаване на последиците
от пандемията. Проучването също така анализира какви допълнителни мерки
следва да се обмислят, за да се засили устойчивостта на вътрешния пазар на ЕС
при бъдещи кризи.

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos
07/2022

[7]Marcus, J. S. и др., The impact of COVID-19 on the Internal Market (Въздействието на COVID-19 върху вътрешния
пазар), публикация за комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, Тематичен отдел по политики в
областта на икономиката, науката и качеството на живота, Европейски парламент, Люксембург, 2021 г.
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