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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.3.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0472/2012, внесена от M. S., с германско гражданство, относно 
трудовите и екологичните правила за стоките, произведени в трети страни, и 
предназначени за европейския пазар

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията счита, че следва да се приложат еднакви трудови и 
екологични правила по отношение на стоките, произведени в трети страни и 
предназначени за европейския пазар, и по отношение на тези, произведени в 
Европейския съюз. Според вносителя на петицията, разходите за производство в трети 
страни са по-ниски, тъй като заплатите там са по-ниски, условията на работа по-малко 
благоприятни и екологичните правила по-гъвкави. Той счита, че би следвало да се 
издават свидетелства, които да удостоверяват спазването на европейските правила и 
стандарти и да се въведе независима служба, която да контролира спазването на тези 
правила и стандарти. В случай на нарушение, производителите, вносителите или 
търговците на дребно следва да заплатят според това обезщетения или да поправят 
вредите, причинени на околната среда.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 7 септември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 март 2013 г.

Наблюдения на Комисията

Вносителят на петицията изразява загриженост във връзка с разликата в трудовите и 
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екологичните стандарти между ЕС и трети държави, изнасящи за пазара на ЕС. В тази 
връзка Комисията припомня, че посветени на това многостранни органи (напр. МОТ, 
многостранните споразумения в областта на околната среда) играят ключова роля за 
установяването на основните трудови и екологични принципи и правила, приложими 
на международно равнище.
Присъединяването към такива принципи и правила и тяхното зачитане е следователно 
съществен елемент за подпомагането на равните условия на световно равнище. 
Например, конкретните многостранни споразумения в областта на околната среда 
установяват забрана за някои вещества, които са вредни за околната среда и човешкото 
здраве, като по този начин вече възпрепятстват производството и използването на 
такива вещества на световно равнище. Това се отнася също така за въпроса, повдигнат 
от вносителя на петицията, относно вноса и износа на такива вещества.
Същевременно следва да се отбележи, че способността за определянето на вътрешни 
политики и разпоредби, в това число относно социалната и екологичната защита, е 
основен прерогатив на националните органи, което не накърнява зачитането на 
гореспоменатите международни стандарти.
Комисията желае съща така да изтъкне, че производствените разходи за всеки даде 
продукт зависи от редица фактори, които надхвърлят трудовите и екологичните 
разпоредби - като например достъпа до производствени суровини, налични технологии 
или финансови условия.
Устойчивото развитие, в това число основните трудови стандарти и опазването на 
околната среда, е една от ключовите цели за действията на ЕС както при 
взаимоотношенията вътре, така и извън него.
За тази цел Комисията ще продължи да се ангажира във всички съответни 
многостранни форуми и посредством различните си политики ще подкрепя 
разработването и прилагането на международни правила и стандарти от всички 
държави в трудовата и екологичната сфера.
По-специално във връзка с търговските взаимоотношения Комисията ще продължи 
също така да се стреми да включи съществените социални и екологични разпоредби в 
своите двустранни търговски споразумения с трети държави. Тези разпоредби 
включват ангажименти, свързани със зачитането на основните международно признати 
правила (като основните конвенции на МОТ и многостранните споразумения в 
областта на околната среда), които трябва да подпомогнат засилването на 
икономическите и търговските взаимоотношения между ЕС и неговите партньори.

Най-накрая, по отношение на социалното или екологичното въздействие на търговската 
дейност, Комисията активно насърчава отговорното бизнес поведение, което да 
допринася за разработването, разпространяването и прилагането от страна на 
компаниите на международно признатите насоки и принципи на корпоративната 
социална отговорност.
Относно предложението на вносителя на петицията за едностранно създаване и 
прилагане от ЕС на система за оценяване и администриране на компенсациите за 
социални/екологични щети в трети държави, причинени от местни участници, 
Комисията изтъква, че подобна инициатива  би нарушила зачитането на вътрешната 
юрисдикция на въпросната държава и би повдигнала сериозни въпроси по отношение 
на правното си основание.
Предлагането на подкрепа за капацитета на вътрешните органи в разработването и 
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прилагането на съответните вътрешни правила сякаш изглажда по-подходящ подход 
при разглеждането на проблемни ситуации, свързани с трудовата и екологичната 
защита.


