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Преговори за Споразумение по екологичните стоки 
 

Environmental Goods Agreement - EGA 

 
 

ЕС заедно с още 13 страни членки на Световната търговска организация1 (СТО) 

обявиха на 24 януари 2014 г. по време на Световния икономически форум в Давос 

решението си да започнат преговори за либерализиране на световната търговия с 

екологични стоки. По-късно към инициативата се присъединиха Исландия, Турция, 

Израел и др. Андрю Мартин, Съветник в Постоянно представителство на Австралия 

към СТО в Женева, председателства преговорите в лично качество.  

 

Инициативата за зелените стоки се основава на поетите ангажименти в 

Министерската декларация от Владивосток на АПЕК (21 страни членки) за 

намаляване до края на 2015 г. на прилаганите мита до 5% за 54 групи стоки, които 

имат благоприятен ефект върху околната среда. От своя страна амбицията на 

плурилатералната инициатива за зелените стоки е да се създаде споразумение, 

което ще позволи в бъдеще да бъде отразявано развитието на технологиите, като се 

добавят както нови продукти, така и услуги, свързани с околната среда, и съответно 

намаляване на нетарифните бариери (например изискванията за местно съдържание 

или някои инвестиционни ограничения). По отношение на услугите, свързани с 

опазване на околната среда, в рамките на инициативата има възможност да се 

проучи по-тясната връзка между зелените стоки и спомагателните за тях услуги 

(например услуги за монтаж и поддръжка на вятърни турбини).  

 

Резултати от обществените консултации през 2014 г.  

Във връзка с определяне на приоритетите на ЕС в преговорите за споразумение по 

търговията с екологични стоки и услуги ЕК проведе обществени консултации. На 

поставените въпроси са отговорили близо 50 респондента. Участвали са 16 

предприятия и 29 асоциации, голяма част от които са доставчици на стоки и услуги. 

Неправителствените организации (НПО) са представени относително слабо – 

получени са отговори от 3 НПО. По страни участниците в общественото допитване са 

разпределени както следва: Белгия (17), Франция (5), Холандия (5), Германия (3), 

Дания (3), Обединено кралство (2), по един респондент от Австрия, Швеция, 

Финландия и България. Няколко отговора са получени от САЩ, Япония, Швейцария, 

Бразилия и Мароко. По отношение на областите от интерес най-често се споменават 

ресурсно ефективните технологии и възобновяемата енергия, следвани от контрола 

върху замърсяването на въздуха, обработване/третиране на водата, мониторинг 

върху околната среда, оборудване за оценка, анализ и управление на водите.  

Като продукти, които да бъдат изключени от обхвата на преговорите, са посочени 

биогорива, турбини, генератори и др. Китай, Индия, Бразилия, Русия са посочени от 

респондентите като страни с най-големи пречки пред търговията със зелени стоки. 

Три четвърти от участниците са посочили, че е необходимо да се предвиди 

периодичен преглед на споразумението и на 3-4 години да се актуализира списъкът 

със стоки. Две трети от участниците считат, че системата за уреждане на спорове в 

СТО може да се прилага за спорове във връзка с бъдещото Споразумение по 

екологичните стоки. Докладът е публикуван на следния адрес:  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153033.pdf 

В допълнение, ЕК организира срещи и консултации с европейския бизнес за 

изясняване на техническите характеристики на стоките и услугите, които могат да 

бъдат от интерес за тях в преговорите. 

                                                 
1 Първоначално инициативата бе подкрепена от Австралия, Канада, Китай, Коста Рика, Китайскo Тайпе, 
ЕС, Хонг Конг, Япония, Корея, Нова Зеландия, Норвегия, Швейцария, Сингапур и САЩ, които съставляват 
около 86% от световната търговия със зелени стоки. 
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Общ процес 

Oпределянето на реалистичен продуктов обхват (без да се повтарят продължилите 

повече от 10 години концепции и дискусии в Комитета по околна среда и търговия 

на СТО) продължава, като преговарящите се опитват да намерят приемлив за всички 

страни отговор на три съществени въпроса: дали и доколко дадена стока има двойно 

предназначение (използва се не само за опазване на околната среда, но и в други 

области); степен на екологична надеждност (environmental credibility); степен на 

приложимост (implementability) – доколко в списъка с еко-стоки може да има 

специфични описания под формата на ex-out и дали е практически приложимо). На 

основата на предложенията на различните страни, след провеждане на дискусии по 

всички категории еко-продукти, през м. април 2015 г. Председателят изготви 

цялостен проекто-списък на стоките, предложени от участниците. Впоследствие 

списъкът бе ревизиран след всеки кръг преговори, но все още не е изготвен 

консенсусен вариант. Работи се и върху текста на споразумение, като най-вероятно 

избраният формат ще бъде министерска декларация. 

 

Базови параметри и условия на бъдещото споразумение 

Споразумението ще се прилага на база «третиране най-облагодетелствана нация» 

(НОН) спрямо всички страни членки на Световната търговска организация. 

Специално и диференцирано третиране за развиващите се страни (СДТ) – някои 

участници поставят въпроса и изразяват предпочитания за включване на 

специфични задължения на хоризонтална основа, или под формата на преходни 

периоди за намаляване и премахване на митата.  

В преговорите е направено предложение за създаване на механизъм за преглед на 

споразумението, който да позволява относително бързото включване или 

изключване на продукти, както и ревизиране на самата договореност, следвайки 

промените и тенденциите в еко-технологиите.  

Нетарифни пречки пред търговията (НПТ) със зелени стоки и услуги. В преговорите с 

участието на външни експерти е показана ясната взаимозависимост между 

търговията със зелени стоки, услугите, свързани с тях и НПТ.  

До м. март 2016 г. са проведени дванадесет кръга преговори и са обсъдени следните 

дест основни категории стоки, свързани с:  

- контрол върху замърсяването на въздуха;  

- управление на твърди и опасни отпадъци;  

- управление на отпадъчни води;  

- възстановяване и изчистване на околната среда;  

- противодействие и намаляване на шума; 

- по-чиста и възобновяема енергия; 

- енергийна ефективност; 

- мониторинг, анализ и оценка на околната среда; 

- ресурсна ефективност; 

- екологично предпочитани продукти.  

Продукти на информационните технологии (ИТ продукти) - във връзка с 

приключването на преговорите по прегледа на Декларацията за търговията с 

продукти на информационните технологии в СТО следва да се избегне припокриване 

на обхвата на двете договорености. Определящо ще бъде решението в СТО на 
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въпроса за поетапно намаляване на митата, който още е дискусионен и за ИТ 

продуктите, както и от специфичните описания ex outs. 

 

От шести до девети кръг преговори2 са проведени дискусии относно т. нар. 

компилация на номинирани продукти, изготвена от Председателя и обхващаща 

близо 680 тарифни кода от Хармонизираната система (по описание до 6-ти знак) и 

над 2000 продукта. Обсъдени са следните продуктови категории: автомобили, 

велосипеди и части за тях; скрап; керамични продукти; пластмаси; текстилни 

материали; продукти от бамбук продукти; продукти на дървообработващата 

промишленост и др. Преговарящият екип на ЕС е представил проекто-текст на 

декларация, включващ няколко раздела с разпоредби относно обхвата (задължения 

по търговията със стоки и услуги, нетарифни пречки пред еко-стоките, еко-

технологии), сроковете и институционалните разпоредби. Очертава се широка 

подкрепа за стоките от категориите, свързани с възобновяема енергия, технологии 

за пречистване на водата и енергийна ефективност. 

 
На десети и единадесети кръг преговори (съответно от 29 октомври до 4 ноември, и 

от 30 ноември до 4 декември 2015 г.) е постигнато значително съкращаване на 

проекто-списъка със стоки, от който отпадат автомобили и някои части за тях, някои 

химикали, пластмаси и др. Сред близо 370 тарифни кода остават бамбук и 

дървесина, велосипеди и части, LED осветителни тела, хладилници, керамика и др. 

На дванадесети и тринадесети кръг преговори (февруари-април 2016 г.) са 

обсъждани първоначалните оферти на участниците и са определени стоките, по 

които има готовност за незабавна пълна либерализация на търговията. 

Допълнителна информация е достъпна на адрес: http://www.ictsd.org/bridges-

news/bridges/news/environmental-goods-agreement-negotiators-discuss-tariff-cut-offers. 

 

Позиция на ЕС 
 

Европейската комисия е упълномощена да преговаря от името на ЕС, като съгласува 

позицията и отчита заявените от държавите членки интереси. Дискусиите в рамките 

на ЕС се водят в Съвета на ЕС Външни работи / Търговия, и подготвителните органи 

към Съвета като Комитета по търговска политика или експертни срещи. 

Ангажиментите съгласно Споразумението по екологичните стоки следва да обхванат 

по-голямата част от търговията с тези стоки, на базата на принципа на „най-

облагодетелствана нация”. Споразумението на страните от АПЕК (списъкът с 54 

продуктови групи, приложен към Декларацията от Владивосток от 2012 г.) следва да 

бъде допълнено така, че бъдещата договореност да повлияе благоприятно не само 

търговията, но и околната среда чрез включването на стоки и технологии, 

предназначени за пречистване на въздуха и водата, използвани при управлението 

на отпадъците, или генерирането на енергия от вятър, слънце, вода и биомаса.  

 

 

Позиция на България 
 

България принципно подкрепи започването на преговори за Споразумение по 

екологичните стоки. Поради търговските и икономически интереси на страната в 

някои производства като химическата промишленост, производството на текстилни 

изделия, биогорива, велосипеди и части за тях, машини и инструменти и други, за 

България и други държави членки на ЕС не е приемливо да бъдат включени 

изброените групи в проекто-списъка за преговори.  

 

                                                 
2 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/april/tradoc_153405.pdf;  

  http://www.egatradesia.com/sites/all/docs/SEA_workshop/2_Urszula_Stepkowska.pdf 
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Доклад от проучване на Оценка на въздействието на устойчивостта на 
търговията 
 
Докладът е изготвен по поръчка на Европейската комисия с цел да бъде направен 

анализ на либерализацията на търговията с екологични стоки и услуги. Проведени 

са допитвания с широк кръг заинтересовани лица и е отчетено евентуалното 

въздействие на бъдещото споразумение върху икономиката, заетостта, опазването 

на околната среда, някои аспекти на човешките права (например подобряване на 

достъпа до електричество в селските райони) и Целите на ООН за устойчиво 

развитие. Докладът Trade Sustainability Impact Assessment (Trade SIA) е публикуван 

на следния адрес: www.egatradesia.com. 

 

 

Времева рамка и следващи стъпки 

Принципно всички участници подкрепят приключването на техническите 

консултации и преговорите през 2016 г. и подчертават необходимостта от постигане 

на договореност, която ще се отрази благоприятно не само върху търговията, но и 

върху околната среда и откриването на нови работни места. Конференцията на Г-20 

през септември т.г. се разглежда като възможност за обявяване на резултатите.  

 
 
 
 
 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Справката е актуална към 10 май 2016 г. При необходимост от допълнителна информация 

бихте могли да се свържете с Министерство на икономиката, дирекция «Външноикономическа 

политика», отдел «СТО и други МИО», тел. 02 940 7724 и 02 940 7793. 


