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Изследване на

Резюме 

Започвайки от 2008 г., CETA бе договорена в пълна тайнственост.  Преговорният 
мандат, предложенията за текстове, консолидираните текстове и срещите се провеждаха 
под булото на недемократични практики. Това фундаментално подкопава легитимността 
на споразумението в очите както на европейските, така и на канадските граждани. 

В този контекст е изненадващо да видим, че  CETA  се представя като едно от най-
прогресивните търговски споразумения, договаряни някога. Нашето изследване показва, 
CETA не поставя на първо място хората и планетата, дори не ги разглежда наравно с 
бизнес интересите, а третира обществения интерес като маловажен. 

Ако Европа и Канада искат да договорят  споразумение за свободна търговия, което да 
се счита за „златен стандарт“, то трябва да се предоговори по прозрачен начин, като се 
вземат предвид не само тревогите, изразени от валонския парламент, но и на 3-те 
милиона граждани, които се подписаха за европейските граждански инициативи, както и 
на 145-те хиляди граждани, които отхвърлиха използването на инвестиционен арбитраж 
в публичната консултация на европейската комисия по отношение на механизма за 
разрешаване на спорове между инвеститори и държави (ISDS). Както се изрази веднъж 
Пол Кругман, „международните икономически споразумения са неизбежно сложни и не ти 
се иска да разбереш в последния момент – точно преди вот „за или против“, всичко или 
нищо, - че в текста се съдържат много лоши неща.”1 CETA трябва да бъде сделка, която 
отговаря на тревогите на хората и която обслужва интересите на европейските и 
канадските граждани вместо интересите на влиятелни корпорации. 

Нашият доклад разглежда множество ключови моменти от  CETA с вероятни последици 
за опазването на околната среда. Намираме, че тези текстове не отговарят на 
определението „златен стандарт“ за хората и планетата. Намираме, че следните седем 
промени в СЕТА са необходими, за да може да гарантира опазването на околната среда: 

1. Инвестиционната съдебна система трябва да бъде премахната, както и от всяко
международно споразумение между две страни с развита съдебна система. Няма нужда от 
паралелна съдебна система, отворена само за чуждестранни инвеститори и подкопаваща 
стандартните съдилища и върховенството на закона. 

2. Главата за околната среда трябва да има смислени механизми за реализация, достъп до
съдебен механизъм и амбиции, които отиват отвъд вече съществуващите ангажименти.

3. Регулаторното сътрудничество трябва да служи за насърчаване и подобряване на социалните
и екологични политики, а не да се фокусира само върху пречките пред търговията. Освен това
трябва да е напълно доброволно и да не е обект на механизма за разрешаване на спорове
между държави.

4. Главата за вътрешни регулации трябва да съдържа повече по отношение на екологичното
лицензиране и процедурите по разрешаване, както и да позволява по-широки изключения за
взимане на решения в областта на екологията.

5. Клауза за „чисти ръце“, която да засили правата на страните да регулират чрез правила за
консумация и износ, когато такива намеси защитават екологичните и социалните условия в
чужбина.

6. Отразявайки ангажиментите на двете страни съгласно Споразумението за климата от Париж,
трябва да се създадат специални цялостни и секторни текстове, като например за създаване
на устойчива зелена икономика чрез декарбонизация на енергийния и транспортния сектор.

7. Намаляването на мита трябва да бъде диференцирано според екологичните характеристики,
напр. чрез незабавно преминаване към електрически мотори, за да се създаде стимул за бърз 
преход към електрически превозни средства. По-дълго отказване от традиционните превозни 
средства ще подпомогне тази динамична промяна. 

1 Paul Krugman. New York Times. Trade and Trust. налично на http://www.nytimes.com/2015/05/22/opinion/paul-krugman-trade-and-
trust.html (проверено на 4 ноември 2016) 
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Въведение
 

Договорено между Европейската комисия при комисар за търговията Карел де Гухт  и трима 
различни министри на търговията в администрацията на Стивън Харпър2  Всеобхватното 
търговски и икономическо споразумение (CETA) е една от най-обширните двустранни търговски 
инициативи, договаряни някога от ЕС. Тя има за цел да отиде отвъд традиционните мерки за 
либерализация на търговията като намаляване на мита и включва области като защитата на 
инвестициите и регулаторно сътрудничество. 

Започвайки от 2008 г., CETA бе договорена в пълна тайнственост. Преговорният мандат, 
предложенията за текстове, консолидираните текстове и срещите се провеждаха под булото на 
недемократични практики, ръководени от тогавашния комисар по търговията Карел де Гухт. Това 
фундаментално подкопава легитимността на споразумението в очите както на европейските, така 
и на канадските граждани. Отчасти това е и поради ужасните действия на правителството на 
Харпър относно околната среда. О е отговорно за орязването на милиарди федерални разходи 
за обла с климатичните промени и енергийна ефективност, както и излизане от Протокола от 
Киото.  

В този контекст е изненадващо да видим, че  CETA  се представя като едно от най-прогресивните 
търговски споразумения, договаряни някога. Нашето изследване показва, CETA не поставя на 
първо място хората и планетата, дори не ги разглежда наравно с бизнес интересите, а третира 
обществения интерес като маловажен. Това е директно отражение на политическите амбиции на 
двете страни по това време и само след огромен натиск Европейската комисия се съгласи да 
реформира процедурите за разрешаване на спорове между инвеститори и държави в 
окончателното споразумение. 

Включването на Съвместен тълкувателен инструмент в CETA в последния момент потвърждава 
липсата на сериозен ангажимент за поставяне на хората и планетата на първо място от самото 
начало. Още по-обезпокоително е, че това допълнение в последния момент предлага съвсем 
малко ангажименти от двете страни и не изглежда като нещо повече от пренаписване на вече 
съществуващия текст и поставянето му извън контекст. Скоростното добавяне на Съвместния 
тълкувателен инструмент още повече подчертава нуждата от истински дебат за това как трябва 
да се пишат и договарят търговските споразумения. 

Нашият доклад иска да е отговор на някои ключови въпроси относно влиянието, което СЕТА 
ще има върху Европа. Докладът е разделен на две глави с шест подчасти: 

Околна среда & Енергия 
• Част 1 - Мита
• Част 2 – Околна среда
• Част 3 - Енергия

Демокрация и взимане на решения 
• Част 4 - Инвестиции
• Част 5 – Вътрешна регулация
• Част 6 – Регулаторно сътрудничество

Заключението на нашия доклад е, че макар в CETA да са подобрени някои обезпокоителни 
аспекти на защитата на инвестициите в частност, тя не постига целта си в сегашната си форма и 
трябва да се предоговори, по прозрачен начин, така че да се гарантира, че наистина предоставя 
нов международен „златен стандарт. 

2 Стокуел Дей (30 октомври 2008 – 19 януари 2010), Питър ван Лоун (19 януари 2010 – 18 май 2011) и Ед Фаст (18 май 2011- 4 
ноември  2015). Уикипедия: Министър на международната търговия       (Канада)       Посетено на       01 ноември      2016 на 
адрес https://en.wikipedia.org/wiki/Minister_of_International_Trade_(Canada) 
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Част 1: Как ще се отрази намаляването на митата 
на транспорта? 

Традиционната цел на споразуменията за свободна търговия е намаляването на мита или 
елиминирането им. Целта е да се намалят разходите на вносителите, да се повиши 
конкурентоспособността на новите пазари и да се намали цената за потребителя. Докато тези 
ползи са добре познати, негативите от намаляването на митата рядко се споменават.  

Първият е, че това рязко намалява приходите, които се събират от мита, приходи, които ще 
трябва да бъдат търсени другаде. В случая на СЕТА, бюджетът на ЕС ще се лиши от €3113 

милиона годишно, които ще трябва да бъдат наваксани от други вноски като например ДДС. 

Вторият е, че безмитната търговия премахва „наказанието“ за производство в чужбина, което в 
крайна сметка води до отнемане на власт от правителствата в посока корпорациите. Например, 
ако автомобилната индустрия може да обслужва Европа също толкова добре отвън, колкото и 
отвътре, тя може да направи сериозна заплаха да се премести, ако едно европейско 
правителство започне да разглежда увеличение на корпоративния данък например. Плащането 
на мито след преместването ще направи тази заплаха по-малко достоверна.4

 

В CETA, пакетът за намаляване на митата е цялостен. Митата ще бъдат сведени до нула или 
при влизане в сила на споразумението или с преходен период от три до седем години в 
зависимост от продукта. Трябва да се отбележи, че само защото митата ще отпаднат, цените 
няма да паднат задължително. Съотношението мито/цена е много по-сложно, тъй като 
конкуренцията, потребителските очаквания, марката и т.н. също трябва да бъдат взети под 
внимание.5 Освен това очакваният дългосрочен реален растеж на БВП за ЕС и Канада е едва  
0.02% до 0.03% и 0.18% и 0.36%, съответно.6  Преглед на либерализацията на митата от 
европейска и канадска страна може да бъде открит по-долу. 

3 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за временно прилагане на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение 
между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна. Посетен на 9 ноември 2016 на 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0470 , стp. 6 
4 Joseph  E. Stiglitz ‘Rewriting the  Rules of the  American Economy’ налична на  http://community-wealth.org/sites/clone.community-
wealth.org/files/downloads/report-stiglitz.pdf (Посетен 3 ноември 2016) стр. 59ff; Dani Rodrik, The Globalization Paradox: 
Democracy and the Future of the World Economy (W.W. Norton & Company, 2012) 
5 Joseph  E. Stiglitz ‘Rewriting the  Rules of the  American Economy’ available  at  http://community-
wealth.org/sites/clone.community-wealth.org/files/downloads/report-stiglitz.pdf (Посетен 3 ноември 2016) стр. 59ff; Dani Rodrik, The 
Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy (W.W. Norton & Company, 2012) 
6 EU-Canada SIA Final Report Посетен 3 ноември 2016 на http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/september/tradoc_148201.pdf , 
стp. 14 
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За да се разбере напълно влиянието, което либерализацията ще има за страните, 
анализирахме техните съответни търговски потоци. Числата за 2014 г. показват, че ЕС изнася 
значително повече транспортни превозни средства от Канада.7  Европейската автомобилна 
индустрия е огромна в сравнение с канадската. Само през 2014 г. ЕС е изнесъл  129,850  
пътнически автомобила за Канада, докато Канада е изнесла едва 11,486 броя.8 Тази 
огромна разлика е причината, поради която СЕТА е неприятна за канадската автомобилна 
индустрия9. В сектора на камионите ЕС също е изнесъл почти 200 пъти повече от Канада.10

 

 
Обратно, Канада изнася повече големи самолети за ЕС. Тази установена търговска връзка се 
дължи на факта, че самолетите вече се ползват от нулеви мита и съставят значителна част от 
канадската икономика.11 Търговията с велосипеди е много малка.12 Краят на митото от 13% 
може да има позитивен ефект върху износа на велосипеди за Канада. 

 
Заключения 

 

 
• Диференциране на преходните периоди за стандартни и електрически или други 

ултра нискокарбонови превозни средства. Преходният период трябваше да бъде по-
кратък от петте години, за да се създаде стимул за бърз преход към електромобили. 

• Признаването на европейските автомобилни стандарти ще спести много пари на 
европейските производители. Не е възможно да се предвиди дали тези намалявания 
на разходите ще се превърнат в намаление на цената. 

• Намалението на митото за камиони е голяма стъпка напред за европейските 
производители на камиони. Тъй като Канада почти няма такава индустрия, 
намалението едва ли ще предизвика увеличение на канадския износ за ЕС. 
Производителите от ЕС обаче ще могат да увеличат износа си и да предлагат 
камионите се на потенциално по-ниска цена. 

• Канадските потребители могат да се възползват от по-евтини велосипеди.13 Това 
може да доведе до увеличена употреба на велосипеди, макар търговските обеми днес 
да са много ниски. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Всички данни са извлечени от UN Comtrade Database. http://comtrade.un.org/ (посетен на 28 октомври 2016) 
8 Това е равно на търговска стойност от $4.049.453.877 за ЕС и  $190.033.996 за Канада. Данните са извлечени на 28 
октомври 2016 от UN Comtrade Database. 
9 CETA ще позволи пътнически автомобили с минимум 50% местно съдържание да  бъат освоодени от мито. Това ще се 
увеличи до 55% след 7 години (Приложение 5, стp. 657 CETA). Но тъй като поти няма автомобили канадско производство с 
над 50% местно съдържание, в ДЕТА бяха направени специални клаузи. Първите 100,000 автомобила могат да бъдат 
оставени или само с 30% местно съдържание, измерено според стойността, или 20% измерено според нетна цена 
(Приложение 5- A: Част D – Превозни средства, стр. 690 CETA). Имайки предвид, че Канада няма голям дал на автомобилен 
износ към ЕС (само 10,000 средногодишно), тази мярка вероятно няма да промени търговската динамика много. Освен това, 
CETA също така съдържа клаузи, отнасящи се до интегрирания северноамерикански автомобилен пазар. CETA позволява 
акумулиране на канадското и американското съдържание, ако и Канада, и ЕС имат споразумение за свободна търговия със 
САЩ (Приложение 5A: Част D, Бележка 1 CETA). Така автомобилните части, произхождащи от САЩ, могат да се считат 
като „оригинални“ за производството на автомобил, създаден в Канада или ЕС. Годишните квоти ще престанат да 
съществуват една година след акумулирането влезе в сила и изискването за местно съдържание се повиши до 60%.( 
Приложение 5, стp. 657 CETA). 
10 ЕС е изнесъл 6619 камиона за Канада, докато Канада е изнесла само 34 камиона за ЕС. Това е равносилно на търговска 
стойност от $267.953.635 за ЕС и $849.396 за Канада. Данните са извлечени на 28 октомври 2016 от UN Comtrade Database.. 
11 Канада е изнесла 42 големи самолета, докато Ес е изнесъл 18. Това е равносилно на търговска стойност от $1.290.476.110 
за Канада и $281.388.640 за ЕС. Данните са извлечени на 28 октомври 2016 от UN Comtrade Database 
12 ЕС е изнесъл 7835 велосипеда за Канада, докато Канада е изнесла 1283. Това е равносилно на търговска стойност от 
$3.807.565 за ЕС и $1.123.036 за Канада. Данните са извлечени на 28 октомври 2016 от UN Comtrade Database 
13 Канада на практика няма собствена велосипедна индустрия. Митата за внос бяха повишени от 8% на 13% през 2013 г.. 
Why you will soon be paying more for bikes in Canada. Посетено на 25 октомври 2016 на http://calgaryherald.com/news/local-
news/bikes-in-canada-could-get-more-expensive-under-new-federal-budget 
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Част 2: Получава ли устойчивото развитие същото 
внимание? 

 
Комисията се гордее, че провежда търговската си политика „на базата на ценности“.14 Това 
не е учудващо, като се има предвид конституционното задължение на ЕС да интегрира 
търговската си политика с опазването на околната среда.15 Включването на отделна глава за 
търговия и екология е позитивна и необходима стъпка, но справянето със свързаните с 
търговията ефекти върху околната среда изисква да се отиде отвъд реториката и към 
конкретни действия за постигане на амбициозните екологични цели. 

 
В допълнение СЕТА не трябва да попречи на нито една от страните да вземе мерки за 
опазване на околната среда и следователно има нужда от широки и открито формулирани 
клаузи за изключение. Трябва да си припомним, че Канада, страна със силна рибарска и 
извличаща природни ресурси индустрия, е подавал искове срещу екологичното 
законодателство на ЕС пред Световната търговска организация (СТО) нееднократно в 
миналото, оспорвайки правилата на Ес за обработено с хормони телешко, генетично 
модифицирани организми (ГМО), забраната на тюленови продукти и френска забрана за 
азбестови продукти.16 Особено в светлината на Парижкото споразумение, търговски 
договори като СЕТА следователно трябва да включват смислени и амбициозни екологични 
клаузи, гарантиращи, че ангажиментите към търговията и инвестициите няма да се отразят 
негативно на климата, нито пък ще попречат на минало или бъдещо екологично 
законодателство. 

 
По-долу очертаваме три основни опасения относно прилагането, амбициите и изключенията 
в или свързани с главата за околната среда и обясняваме защо не са изпълнени. 

 
 
Прилагане на екологични ангажименти в търговията и екологията 

 
Ключова предпоставка за смислени ангажименти в областта на екологията е да се обърне на 
конкретната глава същото внимание, както и на другите глави в споразумението.Това изисква 
подчиняването на нейните клаузи на същите механизми за разрешаване на спорове между 
държави като в другите части на споразумението, така и двете страни да могат да 
осъществяват натиск и ефективно да си държат сметка за нарушаване на екологичните 
ангажименти. В своята резолюция за TTIP Европейският парламент подчерта важността на 
подобряването на достоверността на екологичните ангажименти като препоръча да се 
„гарантира, че главата за устойчиво развитие е обвързваща и приложима“.17

 

 
Не е такъв случаят в CETA.18 Вместо това главата за екология съдържа слаб механизъм, 
базиран на диалог, за разрешаване на спорове и изрично изключва употребата на нормалния 
механизъм. Докладът от Експертния панел нито е обвързващ за страните, нито може да 
доведе до някаква форма на наказание за нарушаване на екологичната глава като например 
наказателни мита.19

 

 
Освен това, CETA не дава на директно засегнатите физически лица или гражданското 
общество ефективен инструмент за преследване на потенциални нарушения на съответната 
глава от страна на правителства или индустрията. В контекста на споразумението ЕС-Южна 

14 Комисия "Търговия за всички: към по-отговорна търговска и инвестиционна политика" (Съобщение) COM (2015) 497 
окончателен 
15 Член 21, параграф 3 от ДЕС, чл. 11 и член 207, параграф 1 от ДФЕС 
16 ЕО – Тюленови продукти (2014 г.) WT/DS400/AB/R; ЕО - Азбест (2001) WT/ DS135/AB/R; ЕО - одобрение и маркетинг на 
биотехнологични продукти (2006) WT/ DS291/R; ЕО - Хормони (Канада) (1998) WT/DS21/R 
17 Резолюция на Европейския парламент от 8 юли 2015 г., съдържаща препоръките на Европейския парламент до 
Европейската комисия относно преговорите за Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции (TTIP) 
(2014/2228(INI)) в параграф 2, буква г) 
18 Чл. 24.16 от CETA 
19 Чл. 24.15(11) от CETA 
 

                                                           



 изследване на  

Корея, европейската комисия не е предприела ефективни действия срещу Южна Корея, 
въпреки продължаващите нарушения на трудовите права.20 

Това е в ярък контраст с правата и възможностите, дадени на бизнеса. Не само че 
чуждестранните инвеститори могат да използват инвестиционната съдебна система (ИСС, 
виж по-долу).  Компаниите от ЕС могат да подадат оплаквания съгласно регулациите за 
търговски бариери, против дъмпинга и против субсидирането, с които да предизвикат 
действие от страна на Комисията.21

 

 
Този асиметричен достъп до правосъдие трябва да бъде премахнат чрез клаузи, 
позволяващи на лицата да представят наблюдения относно нарушения или непосредствени 
заплахи за такива. Мотивирано искане следва да бъде разгледано от страните. В 
приложение I е даден пример за това как клауза за достъп до правосъдие може да бъде 
включена в текста на CETA. 

 
 
Смислени екологични ангажименти в главата за търговия и екология 

 

 
Прилагането на самите клаузи за опазване на околната среда е недостатъчно, ако те не 
добавят стойност към вече съществуващи ангажименти. CETA можеше да забрани 
субсидиите за риболов на свръхексплоатиран и застрашен ресурс и да изисква от страните 
да се ангажират да подкрепят приемането на универсален сертификат за улов и 
задължителен глобален регистър на съдовете.22 По подобен начин би могла например да 
ангажира Страните да договорят и приемат правно обвързващо споразумение за 
опазването и устойчивостта на морското биологично разнообразие в области извън 
националната юрисдикция. Също така, CETA би могла да се заеме с премахването на 
субсидиите за изкопаемите горива, тъй като канадските катранени пясъци са основен 
получател на субсидии23 и допринасят за глобалните емисии на парникови газове.24

 

 
СЕТА обаче не отива отвъд вече съществуващите ангажименти. В това отношение 
включването на слаба клауза за поддържане на нивата на защита25 и клауза за участие на 
гражданското общество са недостатъчни26. Във връзка с клаузата, изискваща от страните 
да поддържат нивата си на опазване на околната среда, СЕТА поставя по-висок праг, за да 
се докаже, че страната е нарушила тези разпоредби в сравнение с други области, където 
дори случайно събитие може да доведе до иск пред съд. Не само, че е трудно да се 
установи пряка връзка между отслабването на стандартите и насърчаването на търговията 
и инвестициите, клаузите изискват продължително нарушение от една от страните.27 

20 Членовете на вътрешната консултативна група на ЕС многократно са поискали от Комисията да предприеме действия от 
2014 г. насам въз основа на многобройни доклади за нарушения на трудовите права в Корея. Последният от тези доклади е 
Докладът на специалния докладчик за правата на свобода на мирни събрания и сдружаване по време на неговата мисия в 
Република Корея от 16 юни 2016 г. (A/HRC/32/36/Add.2), достъпен на 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/AssemblyAssociation/Pages/CountryVisits.aspx  (посетен на 28 октомври 2016 г.) 
21 Това изисква Комисията да вземе решение дали да предприеме мерки в отговор на търговската политика; 
жалбоподателят може да обжалва решението. Вж. Регламент (ЕО) № 3286/94 на Съвета от 22 декември 1994 г. 
за установяване на процедури на Общността в областта на общата търговска политика с цел гарантиране на 
упражняването на правата на Общността съгласно правилата за международна търговия, и по-специално тези, 
установени под егидата на Световната търговска организация [1994 г., ОJ L 349/71; Регламент на Съвета 
1225/2009 за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност [2009] OJ L 
343/51; Регламент № 597/2009 на Съвета от 11 юни 2009 г. за защита срещу субсидиран внос от страни, които не 
са членки на Европейската общност [2009] OJ L 188/93. 
22 В Организацията по прехрана и земеделие (ФАО) на Организацията на обединените нации 
23 Екоикономика и изкопаеми горива – на каква цена?’ (2010), доклад наличен на 
https://www.iisd.org/gsi/sites/default/files/ffs_awc_3canprovinces.pdf (посетен 29 октомври 2016) 
24 Катранени пясъци и изменение на климата, наличен на 
http://www.greenpeace.org/canada/Global/canada/report/2010/4/ClimateChange_FS_Footnotes_rev_4.pdf (посетен на 
29 октомври 2016 г.) 
25 Чл. 24.5 от CETA 
26 Чл. 24.6 от CETA 
27 Виж чл. 24.5 (2-3) от CETA: „Никоя от страните няма право да се отказва от прилагането или по друг начин да 
допуска дерогации от своето право в областта на околната среда, нито да предлага да се откаже от прилагането 
или по друг начин да допусне дерогации от това право, за да насърчава търговията или установяването, 
придобиването, разширяването или запазването на инвестиция на своята територия [...]Никоя от страните не 
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Накрая, съображенията за хуманно отношение към животните, свързани с канадския лов на 
тюлени, са изрично изключени от главата за околната среда.28

 
 
 
Глава ‘Изключения’, която отразява всеобхватната същност на 
споразумението 

 

 
 
Както бе споменато по-горе, Канада има история на оспорване на европейското екологично 
законодателство в СТО (хормонално обработено говеждо месо, правила за ГМО, забрана за 
тюленови продукти, забрана за азбестови продукти). 29 Поради това е от съществено 
значение СЕТА да не съдържа остарялата клауза за изключения по член XX от GATT от 
1948 г., която позволява на страните да се позовават само на ограничен списък от 
изключения от обществен интерес при строги условия.30 CETA може да предложи правото 
на регулиране на страните да бъде защитено,31  но няма клауза с достатъчно силен език, 
която да защитава или защитава или посочва мерки на публичната политика по такъв начин, 
че да ги предпази от същата съдба, сполетяла минали мерки в СТО.32

 

 
Понастоящем СЕТА съдържа само ограничен списък на изключенията от обществен 
интерес, като изключва например възможността за предприемане на мерки за защита на 
потребителите. Вместо това страните трябваше да реформират клаузите за изключения по 
GATT, за да съответстват на "дълбокия и всеобхватен" характер на CETA.33 Това би 
означавало списък с изключения от отворен тип, език, който недвусмислено подкрепя 
правото на страните да използват езика на околната среда34 и включване на клауза, която 
дава възможност на страните да ограничат присъствието на пазара на продукти, направени 
по вреден за околната среда начин като клауза за чисти ръце, виж по-долу.35

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

може да се въздържа от ефективното прилагане на своето право в областта на околната среда чрез постоянно 
или повтарящо се действие или бездействие, за да насърчава търговията или инвестициите.“ 
28 Чл. 24.1 от CETA 
29 ЕО - тюленови продукти (2014 г.), WT/DS400/AB/R; ЕО - Азбест (2001) WT/DS135/AB/R; ЕО - одобрение и 
маркетинг на биотехнологични продукти (2006) WT/ DS291/R; ЕО - Хормони (Канада) (1998) WT/ DS21/R 
Уплътнения и азбест 
30 CETA дублира "шапката" на член XX от GATTв член 28.3, параграф 1 от CETA, в която се казва, че "мерки да 
не се прилагат по начин, който би представлявал средство за произволна или неоправдана дискриминация 
между страните, когато преобладават сходни условия, или прикрито ограничение на търговията с услуги". Това 
допълнително препятствие дава на трибуналите тълкувателно пространство за втори прочит на 
законодателството в обществен интерес и да намери мерки в,обществен интерес, несъвместими с GATT 
31 Виж например преамбюла и съвместния тълкувателен инструмент на CETA 
32 САЩ - Бензин (1996) WT/DS2/AB/R; САЩ - скариди (1999) WT/DS58/AB/R; ЕО - тюленови продукти (2014 
г.) WT/ DS400/AB/R и WT/DS401/AB/R; ЕО - Митнически преференции (2004) WT/DS246/AB/R, Бразилия - 
Регенерирани гуми (2007) WT/DS332/AB/R 
33 Виж член ХХ от GATT 1994 от приложение 1А към Споразумението за СТО 
34 Чрез премахване на "шапката" на настоящия член XX от GATT. Тази разпоредба гласи, че страните имат 
право само да се позовават на ограничения списък на изключенията от обществен интерес, при условие тези 
"мерки да не се прилагат по начин, който би представлявал средство за произволна или неоправдана 
дискриминация между страните, когато преобладават сходни условия, или прикрито ограничение на търговията 
с услуги". 
35 Например това би позволило на ЕС да предприеме мерки срещу вноса на нефтохимически продукти, 
получени от канадски катранен пясък, и да защити правилата на ЕС относно органичното етикетиране и 
критериите за устойчивост на биогоривата. 
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Заключения 
 
 
• Главата за околната среда трябваше да включва по-силни ангажименти в областта на 

околната среда, по-специално в областта на рибарството и изкопаемите горива. 
• СЕТА можеше да бъде чудесна възможност да се създаде положителен прецедент под 

формата на съвременна глава за изключения, която се отклонява от остарелия език на 
СТО, или поне да се разшири обхвата на клаузата за изключения. 

• Липсата на клауза за чисти ръце: подобна новаторска клауза би укрепила правата на 
страните да се регулират чрез правила за потребление и износ, когато такива мерки 
защитават екологичните и социалните условия. Това би гарантирало по-малка 
вероятност редица съществуващи правила на ЕС да бъдат оспорени чрез механизмите 
за уреждане на спорове в рамките на споразумението, че няма се налагат тавани на 
подобни и по-сложни правила в бъдеще и биха създали важен прецедент по отношение 
на други споразумения за свободна търговия на ЕС.
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Част 3: Ще помогне ли CETA за декарбонизация на 
енергетиката? 

 
Благодарение на огромните си ресурси, Канада е вторият по големина износител на петрол в 
света през 2014 г.36 Европейският съюз, от друга страна, разчита на чуждестранни компании да 
доставят 80% от вноса на нефт.37 Докато държавите-членки се стремят разтревожено да 
намалят зависимостта си от Русия, Канада се стреми да изнесе огромните си запаси, 
извлечени от катранен пясък в провинция Алберта. В светлината на глобалните усилия за 
намаляване на емисиите и постигане на целите за опазване на климата в Парижкото 
споразумение глобалната зависимост трябва да се решава чрез декарбонизиране на 
транспорта и намаляване на търсенето на нефт, а не чрез продължаване на извличането и 
използването на мръсни катранени пясъци. 

 
Като се има предвид историческата икономическа зависимост на Канада от износа на петрол и 
мощната нефтена и газова индустрия38, важно е да се проучи начина, по който се разглежда 
енергията в СЕТА, като се имат предвид потенциалните екологични ефекти. Трябва да се 
отбележи, че новото правителство в Алберта предприема важни стъпки за ограничаване на 
въглеродните емисии в региона с Плана за лидерство в климата.39 Държавите-членки, с малки 
изключения, зависят от вноса, за да задоволят енергийните си нужди, от които петролът 
съставлява лъвския дял.40

 

 
ЦЕТА не съдържа отделна глава за енергетиката, насочена към търговията с енергийни стоки, 
услуги или инвестиции, да не говорим за въздействието им върху околната среда. Вместо това 
тези въпроси попадат в съответните глави относно търговията със стоки, търговията с услуги и 
инвестиционната глава. Ние твърдим, че има много пропуснати възможности за регулиране на 
този сектор по един прогресивен начин, който ще допринесе за постигането на целите на 
страните относно климата. 

 
 
Клаузи, свързани с търговията на енергийни стоки 

 

 
Намаляването на митата върху търговията със стоки е традиционна цел на споразуменията за 
свободна търговия. За енергийните продукти повечето мита на ЕС за внос от трети страни вече 
са с нулева ставка. Това включва продукти като въглища и лигнит, суров нефт от катранен пясък 
и природен газ.41 Канадският енергиен внос в ЕС е относително нисък поради структурни 
причини, въпреки ниските мита. Така, дали Канада ще може да изнася повече суров нефт и 
рафинирани петролни продукти в Европа зависи от инфраструктурата и транспортния 
капацитет. Единствените значителни намаления на мита са в областта на минералните горива, 
където текущите тарифи са 4,7%.42

 
 

36 Износът на нефт възлиза на 88,112,080,944 долара. Посетенао на 4 ноември 2016 г. на 
http://www.gsmlondon.ac.uk/global-oil-map/#2014-exporters-124 
37 Вж. Само два от водещите доставчици на петрол в ЕС са европейски. Посетено на 4 ноември 2016 г. на 
https://www.transportenvironment.org/news/just-two-eu%E2%80%99s-top-10-oil-suppliers-are-european 
38 За общ преглед на БВП по местни цени в промишлеността вижте: Statistics    Canada, посетено на 4 ноември 2016 
г. на: http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/gdps04a-eng.htm 
39 Съвет за защита на природните ресурси. Планът за управление на климата в Алберта е силна крачка напред в 
справянето с емисиите на провинцията. Посетено на 4 ноември 2016 г. на: https://www.nrdc.org/experts/anthony-
swift/albertas-climate-leadership-plan-strong-step-forward-addressing- provinces 
40 Евростат (2016 г.). Дигитална публикация. Осветяване на енергията в ЕС - Проучване на енергийната статистика. 
ISBN 978-92-79-59528-8. Посетено на 4 ноември 2016 г. на 
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/index.html 
41 Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1754 на Комисията от 6 октомври 2015 година за изменение на приложение I 
към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа 
тарифа, OJ L 285, 30.10.2015г. 
42 По-голямата част от канадските минерални горива (код по ХС 271012) се изнасят за САЩ. Въпреки това, 
Нидерландия постоянно е вторият по големина вносител за периода 2012-2015 г. През 2015 г. Канада изнася общо $ 
4,807,927,041.00 за света, от които $ 4,753,436,545.00 за САЩ и $ 32,920,396.00 за Холандия. Числа, получени от UN 
Comtrade чрез: http://comtrade.un.org/data/ 
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Петролни продукти от катранени пясъци 

 
Канада се нарежда на трето място в света по  запаси от петрол, след Венецуела и Саудитска 
Арабия.43 Нейните огромни запаси се състоят от 90% битум от катранени пясъци в Алберта и 
само 10% конвенционален суров нефт.44  

В резултат на това тя беше вторият най-голям износител на петрол в света през 2014, а Италия и 
Великобритания бяха най-големите европейски вносители.45 Производството на петрол от 
катранени пясъци е от три до четири пъти по-интензивно като емисии, поради извличането и 
сложния и водо- и енергоемък процес на подобряване, необходим за производството на суров 
нефтен флуид, достатъчен за транспортиране на тръбопроводи.46 Докато производството 
изглеждаше привлекателно, когато цената на петрола беше около $100 за барел и 
производителите покриваха разходите си дори при около $ 44, поради ниската цена на петрола 
през последните години операторите продават суров петрол от катранени пясъци на загуба.47 
И все пак, поради дългосрочния и капиталоемък характер на индустрията, производителите 
трябва да продължат да работят при спадове и производството се очаква да се увеличи с 9% 
през 2016.48

 

 
Директивата на ЕС за качеството на горивата, която изисква от доставчиците на гориво да 
намалят въглеродния отпечатък на техните горива, би попречила на навлизането на продукти, 
произведени от катранени пясъци в ЕС, но законодателството беше смекчено чрез усилията на  
канадските и американските лобисти и окончателното законодателство не спира мръсния 
петрол.49

 

 
Възстановяването на катранени пясъци има огромно отрицателно въздействие върху околната 
среда. Отворените мини, масовото потребление на вода и замърсяването са довели до недостиг 
на вода и токсични отпадъчни водоеми,50 докато възстановяването на място с пара изисква 
големи количества газ от фракинг.51 TransCanada Corp. обаче активно популяризира проекта за 
газопровода "Energy East", който може да носи 1,1 милиона барела суров петрол на ден към 

43  CIA World  Factbook. Посетено  на 4 ноември  2016 на: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/rankorder/2244rank.html#ca 
44 Национален съвет по енергетика. Енергийното бъдеще на Канада през 2013 г. - Прогнози за енергийните доставки 
и търсенето до 2035 г. - Оценка на енергийния пазар. Посетено октомври 2016 на: https://www.neb-
one.gc.ca/nrg/ntgrtd/ftr/2013/index-eng.html#s5 
45 С търговска стойност от $ 1 356 345 994 (за Италия) и $ 683 578 633 (за Обединеното кралство) през 2014 г. 
съответно. Числа, получена от UN Comtrade, 4 ноември 2016: http://comtrade.un.org/data/ 
46 Катранените (също битуминозни) пясъци се състоят от пясък, глина, вода и битум. Отнема около два тона 
катранен пясък, за да произведе един барел петрол. Само около 20% могат да бъдат добивани чрез открит добив. 
Останалите 80% са "на място" и изискват извличане по други начини, главно чрез дренаж, подпомаган с пара, 
повече информация: Skone, https://www.aer.ca/about-aer/spotlight-on/oil-sands, T., Gerdes, К. (2008). Разработване на 
изходни данни и анализ на жизнения цикъл на емисиите на парникови газове от петролните горива. Посетено на 4 
ноември 2016 г. на: http://www.netl.doe.gov/energy-analyses/pubs/NETL%20LCA%20Petroleum-
based%20Fuels%20Nov%202008.pdf Повече информация за възстановяване на катранени пясъци: http://www.ramp-
alberta.org/resources/development/history/insitu.aspx и http://www.oilsandsmagazine.com/oil-sands-in-situ/ 
47 Austen, I. (2015, 12 October). Oil Sands Boom Dries Up in Alberta, Taking Thousands of Jobs With It. New York Times. 
Посетено на 4 ноември 2016 на: http://www.nytimes.com/2015/10/13/business/international/oil-sands-boom-dries-up-in-
alberta-taking-thousands-of-jobs-with-it.html?_r=0 
48 Виж също Williams, N. (2015, 19 август). Even losing $6 per barrel, top Canada oil sands project unlikely to close. 
Reuters Canada. Посетено на 4 ноември 2016 на: http://ca.reuters.com/article/businessNews/idCAKCN0QO25I20150819 
и McKenna, P. (2016, 23 февруари). With Some Tar Sands Oil Selling at a Loss, Why Is Production Still Rising? Посетено 
на 4 ноември 2016 на: https://insideclimatenews.org/news/23022016/tar- sands-becoming-worthless-production-rises-even-
prices-plummet 
49 Дългоочакваните правила за качеството на горивата "няма да спрат замърсения петрол ". Посетено на 4 ноември 
2016 на https://www.transportenvironment.org/news/long-awaited-fuel-quality-rules-will-%E2%80%98fail-halt-dirty-
oil%E2%80%99 
50 За повече информация виж Съвет на канадците. Катранени пясъци. Посетено на 4 ноември 2016 на 
http://canadians.org/tarsands 
51 За повече информация виж: The Huffington Post. Alberta  Fracking. Посетено на 4 ноември 2016 на 
http://www.huffingtonpost.ca/news/alberta-fracking/ 
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бреговете на Атлантическия океан и дава възможност за увеличаване на износа за Европа.52 
Парижкото споразумение стимулира световните усилия за декарбонизиране на икономиките, по-
специално като се запазят най-мръсните източници на петрол в земята,53 усилия, които 
потенциално биха могли да бъдат подкопани от СЕТА. 

 
Условията за увеличаване на петрола и продуктите от катранени пясъци зависят от 
определени фактори: 

• Проектът за газопровода "Energy East" е завършен; суровият петрол от катранени пясъци 
може да се транспортира до източното крайбрежие и да се доставя до европейските 
рафинерии по-лесно, повечето от които са готови да се справят с този вид суров 
петрол.54

 

• Чрез "Energy East" суровият петрол катранените пясъци може да се преработва в 
канадските рафинерии на източното крайбрежие, които понастоящем все още зависят от 
вноса от чужбина, за да изпълнят капацитета си и след това да се изнася за Европа, като 
се възползват от нулевите проценти на тарифите след СЕТА. 

•   Цената на петрола е над точката на покриване на разходите за производителите от 
катранени пясъци. 

 

Биогорива 
 

 
Канада има федерална изискване за смесване на биогорива с 5% етанол (възобновяемо 
съдържание) в бензин и 2% в дизеловото гориво. Провинциите определят свои собствени 
изисквания, които варират между 5-8,5% етанол и 2-4% съдържание на възобновяеми горива 
за дизелово гориво, с малка амбиция да се отиде по-далеч.55 Канада понастоящем не покрива 
вътрешното си търсене на биоетанол, което прави износа за Европа малко вероятен. Канада 
не изнася биоетанол в значителни количества в никоя европейска държава-членка. 

 
Понастоящем ЕС има антидъмпингово мито от 172,20 EUR на тон за биодизел, внесен от 
Канада, в допълнение към изравнително мито от 237,00 EUR на тон.56 Тези мерки са били 
използвани след антидъмпингово разследване, което установи, че биодизел от САЩ е внесен в 
ЕС през Канада, за да се заобиколят съществуващите антидъмпингови мерки срещу 
американския биодизел.57 По време на разследването през 2008 г. производството на биодизел 
в Канада все още се заражда. Докато тези мерки засягат американски продукти, те не са 
застрашени от CETA. 

 
 
Графици за услуги и инвестиции 

 
CETA е първото споразумение, в което ЕС използва подход с негативен списък. Това означава, 
че всички сектори ще бъдат либерализирани, както е посочено в текста на CETA, освен ако те не 
са посочени като "резерви" в приложенията на CETA.58 В Приложение I на CETA, Канада, ЕС и 
всички негови държави-членки изброяват съществуващите закони и разпоредби, които не са в 

52 За повече информация виж: Council of Canadians. Energy East. Посетено на 4 ноември 2016 на 
http://canadians.org/energyeast 
53 За повече информация виж: Transport  & Environment. Dirty Oil. Посетено на 4 ноември 2016 на 
https://www.transportenvironment.org/what-we-do/dirty-oil 
54 MathPro Inc. (2015). Assessment of the European Refining Sector’s Capability to process unconventional, heavy crude 
Oils. Prepared for Friends of the Earth Europe and European Federation for Transport and Environment. Посетено на 4 
ноември 2016 на https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/FoEE_TE_03_Final_Project_Report_091015.pdf 
55 USDA Foreign Agricultural Service (2015). Canada Biofuels Annual 2015. GAIN Report Number CA15076 
56 На цена на тон средно $ 1000/тон, около € 909. Регламент (ЕС) № 444/2011 на Съвета от 5 май 2011 година за 
разширяване на обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕО) № 599/2009 върху 
вноса на биодизел с произход от Съединените американски щати върху вноса на биодизел, изпратен от Канада, 
Независимо дали е деклариран с произход от Канада или не, и за разширяване на окончателното антидъмпингово 
мито, наложено с Регламент (ЕО) № 599/2009 върху вноса на биодизел в смес, съдържаща тегловно 20% или по-
малко биодизел с произход от Съединените американски щати, и прекратяване на разследването по отношение на 
вноса, изпращан от Сингапур OJ L 122, 11.5.2011 г. 
57 Поради NAFTA между САЩ и Канада не съществуват никакви мита или други ограничения за внос 
58 С изричното изключение на аудиовизуалния сектор за ЕС и културните индустрии за Канада 
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съответствие със споразумението и които са договорили да запазят. В Приложение II на CETA са 
изброени сектори, за които те запазват правото да приемат такива мерки в бъдеще 

 
Повишената конкуренция на националните енергийни пазари би могла в идеалния случай да 
доведе до по-ниски цени за потребителите и увеличена диверсификация на източниците. Това 
обаче трябва да бъде придружено от стабилна регулаторна рамка, която да гарантира тези 
резултати. Може да отнеме години, преди да могат да бъдат оценени последиците от 
либерализирането на енергетиката. Самият акт на отваряне на енергийния пазар не е 
отрицателен за околната среда. Истинската заплаха обаче се крие в комбинирането на тези 
ангажименти с ICS, както е посочено по-долу. За повече информация, моля, вижте Приложение II 
на страница 29. 

 
Бихме искали да посочим сериозните различия в броя на резервите, както и тяхното покритие, 
между държавите-членки, които не са направили никакви резерви, са изброили недостатъчни 
резерви или са направили достатъчни до добри резерви. Този некоординиран подход прави 
цялостната оценка трудна - за анализ и контрол от страна на надзорните органи или гражданското 
общество, за държавите-членки, които са любопитни да видят какво са покрили техните съседи 
или не, и не на последно място за чуждестранните инвеститори. Общ преглед можете да 
намерите в таблицата по-долу. За по-подробен преглед на нашата методология и анализ, моля, 
вижте Приложение II на страница 29. 
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Заключения 
 

 
Начинът, по който се разглежда енергетиката  – или не – в CETA, е пропусната възможност в 
няколко отношения. 

• Предвид важността на сектора за двете страни, трябваше да бъде включена глава 
относно енергетиката, като се позовава на Парижкото споразумение, насърчаването на 
възобновяемите енергийни източници и насърчаването на "зелената" икономика. 

• CETA   разглежда енергията в "стария стил": единствените енергийни продукти, които 
реалистично се търгуват през Атлантическия океан, са въглеродно интензивните: петрол, 
въглища и газ, както и биомаса/гориво. 

•   CETA  би могла да разгледа субсидиите за изкопаеми горива: Вместо това, със 
смекчената Директивата за качеството на горивото, тя отваря вратата за внос на нефт от 
катранени пясъци. 
• Несъгласуваното покритие на сектора в негативния списък създава несигурност за всички 

страни. Поради това препоръчваме координиран подход, целящ да осигури високо ниво 
на защита на правото на регулиране в енергийния сектор, което е в дългосрочен интерес 
както на околната среда, така и на правителствата и инвеститорите. Вместо това СЕТА е 
победа за големите енергийни компании и за добивната промишленост, тъй като по-
голямата част от държавите-членки не са направили сериозни резерви в своите 
енергийни сектори.
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Част  4:  Достатъчна ли е реформата на Инвестиционната 
съдебна система? 

 
Може би най-спорният въпрос в СЕТА е включването на механизъм за уреждане на спорове за 
чуждестранните инвеститори, Инвестиционната съдебна система (ИСС). Системата позволява 
на чуждестранните инвеститори да съдят канадското правителство, държавите-членки или ЕС 
за всяко решение, което се възприема като ограничаващо правата им на инвеститори, като се 
включва непряко отчуждаване, договорни въпроси, лицензиране или неизпълнени легитимни 
очаквания. 

 
ИСС е отговорът на Комисията на силно критикувания механизъм за уреждане на спорове 
между инвеститори и държави (ISDS).59 CETA е първото търговско споразумение, което ще 
включва механизма ISDS/ИСС, тъй като това беше преди това отговорност на държавите-
членки.60 Оценката за устойчивото въздействие на CETA, публикувана през юни 2011 г., 
заключава, че включването на механизма ще има съмнителна "нетна/цялостна (икономическа, 
социална и екологична) полза за устойчивостта на ЕС и/или Канада" и че междудържавният би 
могъл да служи като подходящ механизъм за уреждане на спорове.61

 

 
Независимо от твърденията на Комисията, че ИСС няма да повлияе на вземането на решения в 
областта на околната среда, ИСС в CETA представлява мощно средство за инвеститорите да 
упражняват натиск върху правителствата или да ги съдят за каквото и да било правителствено 
действие, засягащо техните инвеститорски права.62 Така ИСС дава власт на инвеститорите 
срещу правителствата и следователно представлява предизвикателство за демократичното 
вземане на решения. Също така създава успоредна съдебна система, която прескача местните 
съдилища. Скромните подобрения в защитата на вземането на решения в областта на 
околната среда от претенциите не засягат основните недостатъци на системата. 

 
 
Зачитане на местните съдилища и правния ред на ЕС 

 

 
В резолюцията на Европейския парламент относно ТТИП беше поискано от Комисията да 
гарантира, че "юрисдикцията на съдилищата на ЕС и на държавите-членки е зачитана"63. 
Въпреки това ИСС в CETA не защитава правомощията на съдилищата на държавите-членки и на 
ЕС. От инвеститорите не се изисква да изчерпват вътрешните средства за защита и са 
оправомощени да заобикалят европейските и канадските обществени съдилища. Комисията не 
предостави съществена обосновка за въвеждането на такава система между държави с високо 
развити правни системи, да не говорим за основание да не се изисква първо изчерпване на 
вътрешните средства за правна защита. 

 
Освен това ИСС рискува да наруши правния ред на ЕС, охраняван от Съда на Европейския съюз 
(СЕС). Съгласно договорите Съда на Европейския съюз трябва да гарантира, че правото на ЕС 
действа по един и същ начин в целия ЕС.64 ИСС възпрепятства този фундаментален аспект на 
правото на ЕС, като създава паралелна система само за бизнеса - без участието на Съда на 

59 Вж. Прессъобщението на Комисията "CETA: ЕС и Канада се договарят за нов подход относно инвестициите в търговското споразумение" от 
29 февруари 2016 г., IP/16/399 
60 Енергийната харта, специализирано споразумение за либерализация на енергетиката, като единственото 
споразумение, съдържащо ISDS, към което ЕС е страна 
61 Development  Solution.  European  Commission Report.  A  Trade  SIA  Relating to  the  Negotiation  of a 
Comprehensive  Economic and  Trade Agreement  (CETA)  between  the  EU and  Canada.  Final report  June  2011. 
Посетено на 4 ноември 2016 на: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/september/tradoc_148201.pdf 
62Не само чрез спечелване на дела, но и като средство за натиск. See Corporate Europe Observatory, ‘The zombie 
ISDS’, в частност  стp. 24-25, наличен на 
https://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/the_zombie_isds_0.pdf  (посетено на 4 ноември 2016) 
63 Резолюция на Европейския парламент от 8 юли 2015 г., съдържаща препоръките на Европейския парламент до 
Европейската комисия относно преговорите за Трансатлантическо търговско и инвестиционно партньорство (TTIP) 
(2014/2228 (INI)) в параграф 2, буква г) (xv) 
64 Член 19 от ДЕС изисква от Съда на ЕС да гарантира спазването на закона при тълкуването и прилагането на 
Договорите. Съгласно член 267 от ДФЕС Съдът на ЕС има изключителната компетентност да даде окончателно 
тълкуване на правото на ЕС чрез преюдициалната процедура. Виж Становище 2/13 ECLI: EU: C: 2014: 2454, пар. 
244-248 
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Европейския съюз65. В резултат на това правото на ЕС може да получи интерпретация без 
подходящ съдебен надзор от страна на Съда на Европейския съюз. 
Изискването за изчерпване на вътрешните средства за защита и надзорът от страна на СЕС също 
така ще гарантират, че съдилищата, които са най-компетентни да се занимават с екологичните 
проблеми, остават водещи, когато става въпрос за извършване на оценка на законодателството 
на ЕС в областта на околната среда. 

 
 
Право на регулация 

 
CETA включва клаузи, които имат за цел да укрепят "правото на регулиране". Това право на 
регулиране обикновено се разбира като баланс между суверенното право на дадена страна да 
регулира обществения интерес и нейните задължения към чуждестранните инвеститори. 
Въпреки това, CETA просто "потвърждава" този вече съществуващ баланс.66 Докато CETA дава 
повече насоки на трибуналите за това как да се справят със законодателните промени, все още 
не е ефективно отстраняване на вземането на решения от обществен интерес.67 Противно на 
публичните изявления на Страните не успяват да ограничат ефективно исковете, които 
предизвикват мерки, свързани с обществената политика. За да се защити правото да се 
регулира публична политика, трябва да се включи клауза за изключение, като по този начин се 
ограничават основите, върху които инвеститорите могат да заведат иск по непублични 
политически въпроси. 

 
Справедливо и безпристрастно третиране (СБТ) 

 
Клаузите за СБТ са "пенкилер" в инвестиционното право, тъй като то често е лошо 
дефинирано. По този начин, те дават на арбитрите широко пространство за разглеждане на 
вземането на решения от обществен интерес.68

 

 
Подходът на Комисията за ограничаване на стандарта за СБТ е да се посочи какво 
представлява нарушение на стандарта за СБТ, като например "отказ от правосъдие", 
"фундаментално нарушение на надлежния процес" и "явна произволност". Списъкът обаче не е 
изчерпателен и може да бъде изменен от Съвместния комитет на CETA - процес, върху който 
Европейският парламент няма да има контрол.69 Освен това списъкът само кодифицира вече 
съществуващата практика и следователно не ограничава значително стандарта.70 
На последно място, фрустрацията на "легитимните очаквания" се кодифицира като елемент, 
който може да представлява нарушение на СБТ. Демократичното вземане на решения, което 
противоречи на предишни изявления или ангажименти, поети от държавни служители, засягащи 
инвестициите, би могло да бъде предмет на иск по CETA. Ако дадена страна иска да приеме 
мерки за опазване на околната среда или за смекчаване на изменението на климата, може да се 
наложи да вземе предвид легитимните очаквания на инвеститора. 

 
 
Непряко отчуждаване  

 
CETA съдържа приложение, което определя понятието "непряко отчуждаване". Обезщетението 
за непряко отчуждаване е източник на противоречия в миналото, тъй като трибуналите са 
тълкували непрякото отчуждаване като обхващащо мерки, които нарушават правата, свързани 
със собствеността, дори ако това е направено с обществена цел, като например защитата на 

65 ClientEarth,   ‘Legality   of   investor-state   dispute   settlement  (ISDS)   under   EU  law’,   22  октомври   2015,  
наличен на http://documents.clientearth.org/wp-content/uploads/library/2015-10-15-legality-of-isds-under-eu-law-ce-en.pdf 
(посетено на 4 ноември 2016) 
66 Чл. 8.9 (1) 
67 Чл. 8.9 (2) 
68 Fiona Marshall, ‘Fair and  Equitable Treatment  in International Investment Agreements’ Issues in International 
Investment Law Background Paper, наличен на https://www.iisd.org/pdf/2007/inv_fair_treatment.pdf (посетено на 4 
ноември 2016) 
69 Чл. 8.10 (3) от CETA и чл. 218 (9) от ДФЕС 
70 Marc Jacob  and Stephan  W. Schill, ‘Fair and Equitable Treatment:  Content,  Practice, Method’ в: M. Bungenberg,  J. 
Griebel, S. Hobe (eds.), International Investment Law, 2015, стр. 700-763 
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околната среда.71 СЕТА ограничава използването на стандарта за "непряко отчуждаване", като 
посочва, че недискриминационните мерки, които са разработени и приложени за защита на 
легитимните цели на общественото благополучие, като здраве, безопасност и опазване на 
околната среда, не представляват непряко отчуждаване.72

 

За съжаление в приложението по-нататък се посочва, че недискриминационните мерки, които 
защитават целите на общественото благополучие, които "изглеждат явно прекомерни", могат да 
представляват "непряко отчуждаване". Така клаузата е изрично ограничение на правото на 
регулиране, тъй като дори недискриминационни мерки, които преследват легитимни цели за 
благосъстояние на обществото, могат да представляват непряко отчуждаване, когато те 
изглеждат на трибунала като "явно прекалени". Следователно тази формулировка е неприятно 
допълнение към иначе ценното изясняване на това какво представлява непряко отчуждаване. 
 

 
 
 
 

71 Вижте например присъденото обезщетение в Metalclad Corporation v. The United Mexican States, ICSID Case No. 
ARB (AF)/97/1 и Abengoa S.A. y COFIDES S.A. v. United Mexican States, ICSID Case No. ARB(AF)/09/2 
72 Виж Приложение 8-A от CETA 
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Права на трети страни и прозрачност 

Инвестиционните арбитражни дела в миналото са изисквали от инвестиционните съдилища да 
правят сложни оценки по отношение на вземането на решения в областта на околната среда, 
като например постепенното премахване на ядрената енергия.73 Атакуваните проекти често имат 
значителни последици за местното население и околната среда, но тези гласове често не са чути 
в производството по инвестиционни арбитражи. 
CETA не е изключение и позволява само представянето на кратки текстове на независими 
консултанти при условията, определени от правилата за прозрачност на Комисията на ООН по 
международно търговско право (UNCITRAL). Правилата не отговарят на редица въпроси. 
Например, те все още дават на трибуналите широка свобода на действие да не приемат 
подобни изявления. Освен това правилата на UNCITRAL не се опитват да дават точни и тесни 
определения за това какво представлява поверителна или защитена информация, нито пък 
има съдебна защита, която да оспори решенията на трибунала да не разкриват информация. 

Най-важното е, че CETA не съдържа никакви клаузи за насрещни искове въз основа на 
отговорността на инвеститорите към местното население или околната среда, и по-специално 
спазването на местните правила за опазване на околната среда. Този аспект подчертава 
небалансирания и едностранчив характер на системата в противоречие с Ръководните 
принципи на ООН за бизнеса и правата на човека.74

 

73 Вижте например подадените искове в публичното изслушване по делото Vattenfall срещу Германия за 
постепенното оттегляне от атомната енергия Vattenfall AB and others v. Federal Republic of Germany, ICSID  Case No. 
ARB/12/12, запис на изслушванията е наличен на 
https://icsid.worldbank.org/apps/icsidweb/cases/pages/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/12/12&tab=DOC (посетено 28 
октомври 2016) 
74 Greenpeace,    ‘Investor   Protection    in   CETA:    Gold   Standard    or   Missed   Opportunity?’   (2016)   виж   
http://www.greenpeace.org/eu-unit/en/Publications/2016/Investor-protection-in-CETA (посетено на 4 ноември 2016) 

https://icsid.worldbank.org/apps/icsidweb/cases/pages/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/12/12&tab=DOC%20
http://www.greenpeace.org/eu-unit/en/Publications/2016/Investor-protection-in-CETA
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Заключения 

Реформите за защита на инвестициите, въведени в CETA, търпят критика в редица 
аспекти. 

• Остават сериозни съмнения относно съвместимостта на ИСС с Договорите на ЕС.
Принципът на правовата държава трябва да бъде първа и най-важна грижа на Комисията
и е разочароващо да се внесат само козметични промени в това отношение и да няма
искане за становище, направено от Комисията, за поне предварителна проверка от
страна на Съда на ЕС относно законосъобразността на системата.

• Инвестиционната глава на CETA не съдържа достатъчно силни изключения за мерки,
насочени към или допринасящи за защитата на обществения интерес, като опазването
на околната среда.

• CETA все още съдържа права на инвеститорите, които дават възможност на
чуждестранни инвеститори да съдят правителствата заради мерки от обществен
интерес, като например новата формулировка на "справедливо и безпристрастно
третиране" и "непряко отчуждаване". Макар формулировката на тези разпоредби да е
подобрена, те все още представляват заплаха за легитимните мерки от обществен
интерес.

• CETA  не дава на трети страни приложими права за балансиране на големите права,
дадени на чуждестранните инвеститори.

• Следователно единственото възможно действие е да се премахне ИСС от CETA.
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Част 5: Наистина ли е доброволно регулаторното 
сътрудничество в CETA? 

След като почти не останаха мита, фокусът на търговските споразумения от "нов стил" се 
насочи към нетарифни бариери и задгранични проблеми. Регулаторното сътрудничество е 
регулаторен механизъм за улесняване на сближаването на регламентите, които влияят върху 
търговията между страните, като например различните стандарти.75

 

Понякога обаче легитимните мерки на обществената политика се възприемат като спънки за 
търговията. Развитите страни, демокрациите с добре установени законодателни и регулаторни 
системи, като ЕС и Канада, могат да имат утвърдени и преобладаващи различия. 
Регулаторното сътрудничество в СЕТА може да се справи с съществуващите различия, но 
също така създава рамка за справяне с бъдещи разминавания.76 По този начин обхватът на 
регулаторното сътрудничество е широк и в главата се излагат общи разпоредби за всички 
обхванати области.77 Тези разпоредби се допълват за отделни тематични области като главите 
"Технически бариери в търговията" (TБT) и "Санитарни и фитосанитарни"(СФС).78

 

Въпреки уверенията и от двете страни, е много трудно да се предвиди как регулаторното 
сътрудничество ще окаже влияние върху бъдещото законодателство, тъй като много параметри 
остават неизвестни. Ще доведе ли до забавяне на законодателството, когато една от страните 
се опитва да ограничи предстоящото законодателство в друг регион? Може ли да доведе до 
състезание към дъното, тъй като страните хармонизират стандартите си с тези на другата чрез 
най-ниския общ знаменател? Или може ли да доведе до амбициозни нови закони, тъй като 
страните се опитват да наложат амбициозни екологични стандарти и засилена конкуренция? 
Въз основа на текста може само да се спекулира. 

Макар да приветстваме, че регулаторното сътрудничество в СЕТА е доброволно,79 все още 
съществуват опасения, които не са разгледани по подходящ начин. 

Свръх внимание към търговските тревоги 

Разработването на съгласувани процедури чрез търговско споразумение може да доведе до 
непропорционално отчитане на търговските опасения в ущърб на основателни опасения като 
екологичните стандарти или други мерки от обществен интерес. Регулаторното сътрудничество 
не е лоша идея per se. Обменът на най-добри практики и успешни подходи е ценен, но трябва 
да се ръководи от обществената политика и опасенията за околната среда, а не улесняване на 
търговията.80

 

Забавяне на вътрешния регулаторен процес 

CETA предоставя подробен списък на дейностите по регулаторното сътрудничество. Те 
включват консултиране и обмен на информация с другата страна по време на целия 
регулаторен процес, извършване на съвместни оценки на риска и въздействието и 
предоставяне на текста на предложената регулация на другата страна, за да се позволи на 
заинтересованите страни да предоставят коментари.81 Също така страните се насърчават да 

75 Това би могло да бъде извършване на съвместни оценки на риска, постигане на хармонизирани решения или 
обмисляне на взаимно признаване. Виж чл. 21.4 (ж) от CETA 
76 Виж чл. 21.1 от CETA 
77 чл. 21.1 от CETA 
78 Виж например Глави 4 и 5 от CETA 
79 Чл. 21.2 (6) от CETA: по този начин регулаторите могат да решат дали да започнат сътрудничество и да споделят 
планираните регулаторни актове. 
80 Високите нива на защита в тази глава могат да бъдат преследвани само в съответствие с регламентите на СТО. 
Виж чл. 21.2 (2) от CETA 
81 Чл. 21.2 (4), 21.3 (г) 21.4 (c), 21.4 (ж) и 21.4 (с) от CETA 
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информират другата за предвидените регулаторни действия "възможно най-рано".82 Всичко 
това въвежда възможни допълнителни стъпки към регулаторния процес, като увеличава 
натиска върху регулаторите и има ефект на забавяне на целия регулаторен процес. Това е 
особено тревожно в области, където са необходими спешни действия. Изменението на климата 
и замърсяването на въздуха са само два примера. 

Лобиране и политически натиск
Регулаторното сътрудничество може да даде на Канада по-модерен инструмент за лобиране, 
за да повлияе на законодателния процес на ЕС. Вече имаме опит с тежкото канадско лобиране, 
наподобяващо Директивата на ЕС за качество на горивата (ДКГ), очертана в част 3: Енергия 
(виж стр. 13). Освен това задължението за оправдаване на отказ за съдействие или за 
оттегляне от процеса може да създаде политически натиск.83 Дали дадена страна е изпълнила 
добросъвестно своя дълг към другата страна може да бъде оценена в производства между 
държавите,84 а арбитражният комитет може да счете, че дадена страна в нарушение на 
задълженията си.85 Това също така показва, че регулаторното сътрудничество не е напълно 
доброволно по CETA. 

Заключения 
• Въпреки че отчита ангажимента на страните за високи екологични стандарти, принципът

на предпазливостта като основен принцип на ЕС86 не се насърчава като общ
регулаторен принцип в главата за регулаторно сътрудничество. Следователно страните
ще трябва да се придържат към правилата, вдъхновени от СТО, особено в контекста на
СФС.87 За разлика от подхода на ЕС, правото на СТО тук позволява мерки,
ограничаващи търговията, само ако се основава на научна оценка на риска.88 ЕС
трябваше да се ангажира твърдо с принципа на предпазливост, както е залегнал в
правото на ЕС, като го посочи ясно в споразумението.89

 

82 Чл. 21.4 (е) от CETA 
83 Чл. 21.4 (б) от CETA 
84 Главата за разрешаване на спорове се отнася до обичайните правила на международното право, включително 
Виенската конвенция за правото на договорите (член 29.17 от CETA). 
85 Решенията на арбитражния панел са задължителни (член 29.10 от CETA) и страните трябва да се съобразят с 
окончателния доклад (член 29.12 от CETA) 
86 Чл. 191 (2) от ДФЕС 
87 Чл. 21.2 (2) от CETA: “Страните се ангажират да осигурят високо равнище на защита на живота или здравето на 
хората, животните и растенията, както и на опазване на околната среда в съответствие със Споразумението за ТПТ, 
Споразумението за СФС, ГАТТ от 1994 г., ГАТС и настоящото споразумение.” Едно такова изключение, което е 
близко до разбирането на ЕС за принципа на предпазливостта, може да бъде намерено в глава 24 относно 
търговията и околната среда.  Article  24.8 (2) CETA :“ Страните признават, че когато е налице заплаха за нанасяне 
на сериозни или непоправими вреди, липсата на пълна научна сигурност не може да се използва като основание за 
отлагане на разходоефективни мерки за предотвратяване влошаването на състоянието на околната среда.“ 
88 СФС на СТО позволява само временни мерки, без да се споменава принципът на предпазливостта, обект на 
задължение за бързо изясняване и трябва да бъде преразгледан в разумен срок (член 5.7 СФС). ЕС не успя успешно 
да се позове на принципа на предпазливост в спора пред СТО относно забраните за хормонално говеждо месо. Вж. 
EC Meat and Meat Products (Hormones) (1997) WT/DS26/R/US и (1998) WT/DS26/AB/R 
89 Съвместният тълкувателен инструмент заявява, че ЕС и Канада потвърждават поетите от тях ангажименти по 
отношение на предпазните мерки, които са предприели в рамките на международни споразумения. Това обаче не 
обхваща ангажиментите само в рамките на ЕС. 
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Част 6: Ще ограничи ли местната регулация екологичното 
лицензиране? 

Глава "Местно регулиране" ще дисциплинира, наред с други неща, как местните и централните 
правителства обръщат внимание и издават екологични разрешителни за дейности като фракинг, 
производство на електроенергия и открит добив на руда.90 Първоначално твърде спорни, за да 
бъдат обхванати на ниво СТО,91 правилата за вътрешното регулиране обикновено определят 
критерии за решаване на тези "рестриктивни за търговията последици" на местните регулации.92 

Тези правила са предназначени да обслужват бизнес интересите, а не околната среда. Целта не 
е да се предвидят всеобхватни и изчерпателни процедури за запазване или повишаване на 
нивото на защита, а по-скоро да се гарантира, че предприятията могат да получават 
разрешителни възможно най-бързо и с възможно най-голяма регулаторна предсказуемост. Тази 
глава е ключов пример за това, как CETA се занимава с "проблемите зад граница" с 
ежедневните недискриминационни вътрешни правила, които чуждестранните компании считат 
за тежки или неразумни, когато правят бизнес в чужбина. Често тези възприемани като "пречки 
пред търговията" са публични политики, отговарящи на конкретни нужди, като чист въздух и 
вода. 

На първо място, главата на CETA за местното регулиране е широка по обхват и приложение. 
Тази глава се отнася до изискванията и процедурите за лицензиране и квалификация, които 
засягат "упражняването на всяка друга икономическа дейност" чрез търговско присъствие в 
другата страна.93

 

На второ място, тази глава разглежда както процедурите за издаване на разрешителни, така и 
тяхното оценяване по същество от страна на властите в широки и зле дефинирани термини. 
Властите нямат право да при3емат критерии, които позволяват упражняването на „право на 
оценка по произволен начин“.94 Правилата за разрешителни трябва да бъдат "ясни и 
прозрачни", "обективни", "предварително установени и публично достъпни".95 Изискванията не 
са непременно необосновани като част от съгласувана правна рамка в областта на околната 
среда, тясното съсредоточаване върху налагане на благоприятно за бизнеса поведение в 
комбинация с широки и зле дефинирани термини дава достатъчно място за оспорване на 
вземането на решения за околната среда в рамките на процедурите на СЕТА за решаване на 
споровете между държави. 

По отношение на процедурите акцентът е върху скоростта на разрешаване, опростеното и 
некомплицирано вземане на решения и не трябва да възпрепятства икономическите дейности.96 
Докато ефикасното вземане на решения със сигурност е похвална цел, то не трябва да става за 
сметка на качеството и инклузивността на процеса на вземане на решения в Европа. Важно е да 
се има предвид, че тези термини ще бъдат интерпретирани от арбитри, които са търговски 
специалисти и не са запознати или заети със сложните правни екологични процедури в различни 
страни в Европа или в Канада.97 Нито пък имат изрично юридическо изискване да вземат под 
внимание тази правна рамка. Получаването на екологични разрешителни в енергетиката, 
инфраструктурата и добивната промишленост често е дълъг и сложен процес, при който 
властите трябва да предприемат множество стъпки и да вземат под внимание различни 
интереси, включително на околната среда и гражданите, за продължителен период от време. 

Германия, например, е съдена от Vattenfall за екологично разрешително за електроцентрала 
близо до Хамбург, работеща с въглища. Делото е в ход от 2006 г. насам и става все по-сложно, 
като включва наказателна процедура на Комисията срещу Германия поради неспазване на 

90 Глава 12 от СЕТА. 
91 По-конкретно в Общото споразумение за търговията с услуги (ГАТС). 
92 Те понастоящем са част от Споразумението за търговия със услуги (TiSA) и преговорите за Трансатлантическо 
търговско и инвестиционно партньорство (TTIP) 
93 Чл.12.2 (1) (b) от CETA 
94 Чл. 12.3 (1) от CETA 
95 Чл. 12.3 (2) от CETA 
96 Чл.12.3 (5-7) от CETA 
97 Чл. 28.9 (2) от CETA 
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законодателството на ЕС в областта на околната среда и промяна на мнението от страна на 
властите в Хамбург след общинските избори, довели Зелената партия на власт.98 

Заключение 

Страните могат да си оказват натиск или дори да започнат междудържавни спорове при 
следните примери: 

• Решения и процедури за отнемане или издаване на екологични разрешителни за
дейности, включващи фракинг;

• Условията, наложени на разрешителните за водоползване на електроцентрали, работещи
с въглища;

• Решения и процедури за забавяне и отхвърляне на екологични разрешителни за проекти
за открит добив на въглища.

• Ако е установено нарушение от експертната група в спор между държави, страната ще
използва само клаузата за общи изключения,99 която съдържа ограничен списък от
изключения от обществен интерес. Това не само не изброява изчерпателно опазването на
околната среда като основателен обществен интерес,100 но също така не признава
специално важността на консултативните и задълбочените изисквания за издаване на
разрешителни по отношение на защитата на околната среда.

• Следователно главата на CETA за местно регулиране представлява риск за опазването
на околната среда, като излага процеса на вземане на решения в областта на околната
среда на потенциално международно правно оспорване, без да защитава адекватно и
да признава естеството и значението на местните процедури на ЕС за издаване на
разрешителни за околната среда.

98 Vattenfall AB, Vattenfall Europe AG, Vattenfall Europe Generation AG v. Federal Republic of Germany (ICSID Case No. 
ARB/09/6) 
99 Чл. 28.3 (2) от CETA 
100 Чл.28.3 (2) от CETA изброява само екологичните мерки, необходими за опазване на живота или здравето на 
хората, животните или растенията, като имплицитно изключва екологичните мерки, свързани с опазването на 
живите и неживите изчерпаеми природни ресурси 
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Заключение 

Споразумението за CETA беше договорено и подписано в пълна тайна. Европейският мандат за 
преговори беше публикуван за публичен контрол съвсем наскоро.101 Това споразумение 
представлява "стария начин" за договаряне на споразумения, сключени изцяло зад затворени 
врати. Отчасти поради натиска от страна на обществеността, отчасти поради лично убеждение, 
новият комисар по търговията Сесилия Малмстрьом приложи много нови мерки за прозрачност 
и диалог с гражданското общество. Тези мерки са приветствани от много хора. Ако обаче СЕТА 
трябва да бъде "златен стандарт", то трябва да отговаря и на златния стандарт за прозрачност 
и участие на гражданското общество. Тъй като СЕТА е толкова всеобхватна, един всеобхватен 
подход е още по-важен, тъй като ЕС се занимава с въпроси, които са пряко свързани с 
възможностите ни за създаване на правила. 

Преговорите за ЦЕТА, започнали преди осем години, отразяват много различно политическо 
време. От едната страна, консервативно канадско правителство, което напусна Протокола от 
Киото за промените в климата и насочи своята икономическа дейност към въглеродно 
интензивния добив на катранени пясъци. От друга страна, Европа ратифицира Договора от 
Лисабон и се ангажира с Парижкото споразумение, което промени начина, по който трябва да се 
гледа на търговската и инвестиционната политика. Екологичните съображения трябва да бъдат 
на преден план в търговската политика на ЕС, особено ако институциите на ЕС искат да 
окачествят споразумение като CETA като най-прогресивното търговско споразумение, 
договаряно някога. 

CETA не отразява начина, по който Европа и Канада са се променили през последните няколко 
години, особено че и двете са подписали споразумението за климата в Париж. CETA трябва да 
бъде предоговорена, за да отрази промените в приоритетите и за двата региона. 

По отношение на търговията със стоки най-разумната от екологична гледна точка алтернатива 
не получава приоритет, а се дава такъв на енергийната ефективност. Европейският съюз е 
изправен пред някои големи предизвикателства по отношение на енергийната сигурност, но 
най-добрият начин да се отговори на това е да се продължи декарбонизирането на транспорта 
в Европа, намаляването на емисиите от корабоплаването и авиацията и преминаването към 
възобновяема енергия, водеща до намаляване на търсенето на петрол. Междувременно 
трябва да се избягват най-лошите нарушители като нефт от катранен пясък. Клаузите за 
устойчиво развитие трябва да включват международни споразумения като Парижкото 
споразумение за климата и клаузи от ХХІ век, които защитават екологичните мерки от правни 
предизвикателства, например чрез включване на Клауза за чисти ръце. 

В енергийния сектор не е възможно надеждно да се оцени въздействието на CETA и няма да 
бъде в следващите десет години. Трябва да се прилага координиран подход, целящ да осигури 
високо ниво на защита на правото на регулиране в енергийния сектор, за да се гарантира 
дългосрочният интерес на околната среда, правителствата и инвеститорите 

101 Мандатът за водене на преговори бе оповестен на 15 декември 2015 г. Оповестяване на мандата за водене на 
преговори в областта на търговията между ЕС и Канада. Посетено на 2 ноември 2016 г. на 
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/12/15-eu-canada-trade-negotiating-mandate-made-public 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/12/15-eu-canada-trade-negotiating-mandate-made-public
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ПРИЛОЖЕНИЕ I: КЛАУЗА ЗА ДОСТЪП ДО ПРАВОСЪДИЕ 

1. Физически или юридически лица:
a) Засегнати или вероятно да бъдат засегнати от нарушение на клауза в главата

за устойчиво развитие или
b) имащи достатъчен интерес към вземането на решения в областта на околната

среда или защитата на работната сила, имат право да представят на
компетентния орган на всяка страна всякакви наблюдения, свързани с
нарушения на главата за устойчиво развитие или потенциално нарушение от
другата страна, с които са запознати и имат право да поискат от компетентния
орган да предприеме действия съгласно [клаузите за уреждане на спорове].

За тази цел интересите на всяка неправителствена организация, насърчаваща защитата на 
околната среда или на труда и отговарящи на изискванията на националното законодателство, 
се считат за достатъчни за целите на алинея (b). 

2. Искането за действие се придружава от съответната информация и данни, подкрепящи
направените забележки във връзка с въпросното нарушение.

3. Когато молбата за действие и придружаващите я наблюдения показват по
правдоподобен начин, че е настъпило или е вероятно да настъпи нарушение,
компетентният орган разглежда всички такива наблюдения и искания за действие. При
такива обстоятелства компетентният орган предоставя на другата страна възможност
да изложи своето становище по отношение на искането за действие и придружаващите
го наблюдения.

4. Компетентният орган информира възможно най-бързо лицата, посочени в параграф 1,
които са представили наблюдения на органа, за своето решение да одобри или да
отхвърли искането за действие и посочва причините за това..

5. Лицата, посочени в параграф 1, имат достъп до национален съд, компетентен да
преразгледа процесуалната и материалната законосъобразност на решенията, актовете
или бездействието на компетентния орган съгласно настоящото споразумение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II: УСЛУГИ И ИНВЕСТИЦИИ 

Методология 

За заинтересования читател описваме нашата методология по-долу, като се започне с 
обяснение как да се четат приложенията на CETA. По отношение на структурата приложенията 
изброяват първо резервите на ЕС, а след това държавите-членки по азбучен ред. Резервите на 
държавите-членки се групират в сектори и подсектори. Класификацията за промишлеността по-
долу съдържа кодовете за тези подсектори съгласно международна система за класификация за 
промишлеността. Тя е сравнима с Хармонизираната система, която се използва за митниците. 
Разделът за анализ по-долу очертава видовете резервации: достъп до пазара, национално 
третиране, изисквания за постигнати резултати, висше ръководство и съвет на директорите. 
Например, те могат да се отнасят до "Инвестиции". Това означава, че тези видове резерви се 
отнасят до членовете относно достъп до пазара, национално третиране, изисквания за 
постигнати резултати и висшето ръководство и борда на директорите в инвестиционната глава 
на CETA. Например, на стр. 1320 Белгия изключва услугите си за спешна медицинска помощ и 
здравни услуги по домовете от задълженията по тези членове от  инвестиционната глава. 

При разглеждането на други резерви читателят ще забележи, че резервите често обхващат 
както инвестициите, така и трансграничната търговия с услуги. Това означава, че направените 
резерви са извадени от двете глави на СЕТА. По-долу обикновено има по-подробно описание, 
започващо напр. с "Белгия си запазва правото да приеме или да поддържа всяка мярка ..." и 
накрая е поместен списък от мерки, които вече съществуват в тази област. За да разберем 
напълно какво е покрито, е необходимо да прочетете описанието. Не може да се разчита 
изцяло на търсене по дума, тъй като държавите-членки не използват уеднаквени 
наименования за сектори. 

Тъй като обхватът на нашия анализ е ограничен до енергетиката, ние се съсредоточихме върху 
резервите, направени от ЕС и неговите държави-членки в този сектор или по-съществено върху 
факта, че дадена държава-членка не е направила никакви резерви в този сектор. За тази цел 
създадохме карта, в която са изброени резервите по сектори и подсектори от ЕС и държавите-
членки. Тази карта дава възможност за бързо сравнение коя държава-членка е направила 
резерви. 

Анализ 

В общия преглед на страните на страница 16 ние изброихме държавите-членки без никакви 
резерви, с недостатъчни и с достатъчни резерви, последните две според нашия анализ. Въпреки 
това е от съществено значение да се разбере какво означава, ако държава-членка не е 
направила никакви резерви в областта на енергетиката. В общи линии това означава, че ще бъде 
предмет на всички правила и изисквания в главите за инвестициите и услугите на СЕТА. По-
конкретно, ангажиментите могат да се отнасят до членове, които най-често се попадат в 
следните категории:102

 

Третиране като най-облагодетелствана нация (Членове 8.7, 9.5, 13.4 от CETA за ЕС) 
Инвестиции и услуги: Задължение за третиране на инвеститорите/доставчиците на 
услуги/услугите на другата страна не по-малко благоприятно от инвеститорите от трети страни 
и инвестициите/доставчиците на услуги/услугите в сходни ситуации. 

Национално третиране (Членове 8.6, 9.3, 13.3 от CETA за ЕС) 
Инвестиции и услуги: Задължение за третиране на инвеститор/инвестиция/доставчик на 
услуги/услуга на другата страна не по-различно (в подобни ситуации) и не по-малко 
благоприятно от местните инвеститори/доставчици на услуги/услуги. 

102 Виж заглавието на стр.728 от CETA за споменаване на членовете, допълнителни обяснения и описания. Членове, 
които не се срещат нито в енергийния, нито в транспортния анализ, не са включени. 
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Достъп до пазара (Членове 8.4, 9.6, 13.6 от CETA за ЕС) 
За член 8.4 (Инвестиции): Забрана за налагане на ограничения за установяване на инвеститор 
на другата страна. Примерите включват: ограничаване на броя на предприятията, които могат 
да извършват специфична икономическа дейност (i), цифрова квота или тест за икономическа 
необходимост (ii), изискване за производство на определена квота или изпълнение на 
определен брой операции (iii) (Iv) регулиране на броя на служителите в даден сектор или за 
дейност (v) или изисквания за учредяване, като специфичен вид юридическо лице или 
съвместно предприятие (b). 

Изисквания за постигнати резултати (Член 8.5 от CETA) 
Инвестиции:   Изискванията за постигнати резултати вече са забранени по споразумението 
TRIMS на СТО, но CETA отива по-далеч от ангажиментите на СТО. Членът възпрепятства 
страните да налагат изисквания за постигнати резултати103 (изброени) или получаването на 
предимство (например субсидия) във връзка със създаването, придобиването, разширяването, 
провеждането, експлоатацията и управлението на всякакви инвестиции на нейна територия. 

Висше ръководство и съвети на директорите (Член 8.8, Член 13.8 от CETA) 
Инвестиции: Забрана на страните да налагат изисквания за гражданство на висшето 
ръководство или на позиции в борда на директорите на своите предприятия и финансови 
институции. Това е особено важно в секторите на енергетиката и транспорта, тъй като страните 
традиционно се опитват да ограничат чуждото влияние върху важна инфраструктура. 

В таблицата на страница 16 установихме, че девет държави-членки не са направили никакви 
резерви в областта на енергетиката (Хърватия, Чешката република, Естония, Гърция, 
Ирландия, Латвия, Люксембург, Румъния и Испания). 

Що се отнася до точните мотиви, които стоят зад това решение, може само да се спекулира. 
Страната може да е отчаяна да изглежда привлекателна за чуждестранните инвеститори, тъй 
като секторът е инвестиционно интензивен и средствата са малко. Бихме искали обаче да 
подчертаем, че пълната и безусловна либерализация на енергийния пазар може да има 
отрицателно въздействие върху околната среда и потенциално да бъде в ущърб на 
постигането на европейските цели за енергийна ефективност, ако води до дейности по добив 
на изкопаеми горива и пренасочва вниманието от прехода на Европа към възобновяема 
енергия 

Установихме, че дванадесет държави-членки са изброили недостатъчни резерви (Австрия, 
Кипър, Дания, Германия, Унгария, Италия, Малта, Нидерландия, Полша, Словения, Швеция и 
Обединеното кралство). Основният потребител на енергия в Европа, Германия, включва само 
две резерви в ядрения си сектор, но нищо друго. Ние твърдим, че тези резерви са 
недостатъчни, защото не защитават адекватно съществуващите отрасли и че широкото 
отваряне на пазара може да бъде вредно за околната среда, както беше посочено по-горе. 

Следните държави-членки са направили по-систематични резерви за своите различни отрасли 
на енергетиката (Белгия, България, Финландия, Франция, Литва, Португалия и Словакия). 
Техните резерви отразяват техния енергиен микс и осигуряват достатъчно свобода на действие 
за бъдещи решения за промяна в състава на този микс. Поради това считаме резервите на тези 
страни за работна основа за бъдещи споразумения с отрицателни списъци. 

103 Такива като изисквания за износ на определен дял от продукти или услуги или за предпочитане на стоки или 
услуги, произведени в страната 




