


 Cztery podstawowe swobody

przepływu towarów, 

osób,

usług,

kapitału.



 Swobodny przepływ towarów –
jedna ze swobód wspólnego rynku Unii 
Europejskiej.
Swoboda przepływu towarów jest jednym z 
elementów polityki Unii prowadzonej w celu 
ustanowienia rynku wewnętrznego, obszaru 
w którym zapewniona jest swobodna 
cyrkulacja ekonomiczna..



 Unia celna 

 zniesieniu ceł wewnętrznych i opłat o skutku 
równoważnym; 

 zakaz stosowania ograniczeń ilościowych i 
środków o równoważnym skutku. 



 porozumienie handlowe, w ramach którego 
kraje członkowskie znoszą cła i inne taryfy w 
obrotach handlowych oraz ustalają wspólną 
zewnętrzną politykę handlową.

http://pl.wikipedia.org/wiki/C%C5%82o
http://pl.wikipedia.org/wiki/Taryfa_celna


 Niemiecki Związek Celny, powołany w 1834 
roku przez państwa niemieckie,

 unia celna krajów Beneluksu, powołana w 
1948 roku,

 Europejska Wspólnota Gospodarcza i Unia 
Europejska, w swojej początkowej formie, 
powołana w 1957 roku.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemiecki_Zwi%C4%85zek_Celny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Benelux
http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_celna_Unii_Europejskiej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_celna_Unii_Europejskiej


 zawiązana w 1968 r. unia celna pomiędzy 
państwami ówczesnej Europejskiej Wspólnoty 
Gospodarczej. Jej przepisy znalazły się w 
przepisach Traktatu ustanawiającego EWG, 
lecz faktyczne wejście w życie unii celnej 
nastąpiło 10 lat po wejściu w życie tego 
traktatu.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_celna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Traktat_ustanawiaj%C4%85cy_Europejsk%C4%85_Wsp%C3%B3lnot%C4%99_Gospodarcz%C4%85


 Rezolucja Rady z dnia 24 czerwca 1999 r. 
dotycząca zarządzania porozumieniami o 
wzajemnym uznawaniu [Dz.U. C 190 z 7.7.1999].
Rada wyraża zadowolenie z zawarcia umowy w 
sprawie wzajemnego uznawania pomiędzy 
Wspólnotą Europejską (WE) a Australią, Kanadą, 
Nową Zelandią oraz Stanami Zjednoczonymi 
Ameryki. Umowy mają na calu zagwarantowanie 
efektywnego dostępu do rynków na całym 
terytorium stron dla wszystkich produktów, 
których dotyczą umowy. W swojej rezolucji Rada 
zachęca Komisję do:



 opracowania propozycji dotyczącej zasad 
ogólnych dla zarządzania umowami z krajami 
trzecimi w sprawie wzajemnego uznawania 
oraz do opracowania umowy ramowej dla 
przyszłych negocjacji,

 opracowania vademecum objaśniającego 
umowy w sprawie wzajemnego uznawania 
oraz ich zastosowanie,

 sporządzania cyklicznych sprawozdań 
dotyczących zastosowania obowiązujących 
umów.



 Andora – (od 1990 r.)

 Monako – dzięki porozumieniu zawartym z 
Republiką Francji (1861 i 1918 r.)

 San Marino (od 1991 r.)

 Turcja (od 2001 r.)

http://pl.wikipedia.org/wiki/Andora
http://pl.wikipedia.org/wiki/Monako
http://pl.wikipedia.org/wiki/San_Marino
http://pl.wikipedia.org/wiki/Turcja


 Wyspy Alandzkie

 Reunion

 Martynika

 Gujana Francuska

 Gwadelupa

 Saint-Martin

 Clipperton

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wyspy_Alandzkie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Reunion
http://pl.wikipedia.org/wiki/Martynika
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gujana_Francuska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gwadelupa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Saint-Martin
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wyspa_Clippertona


 Athos

 Madera

 Azory

 Wyspy Kanaryjskie

 Hiszpańskie posiadłości w Afryce Północnej
(inne niż Ceuta i Melilla) 

 Akrotiri

http://pl.wikipedia.org/wiki/Athos
http://pl.wikipedia.org/wiki/Madera
http://pl.wikipedia.org/wiki/Azory
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wyspy_Kanaryjskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hiszpa%C5%84skie_posiad%C5%82o%C5%9Bci_w_Afryce_P%C3%B3%C5%82nocnej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Akrotiri


 Dhekelia

 Wyspa Man

 Guernsey

 Alderney

 Herm

 Sark

 Jersey

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dhekelia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wyspa_Man
http://pl.wikipedia.org/wiki/Guernsey
http://pl.wikipedia.org/wiki/Alderney
http://pl.wikipedia.org/wiki/Herm_(Wyspy_Normandzkie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sark
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jersey


 Grenlandia

 Wyspy Owcze

 Helgoland

 Büsingen am Hochrhein

 Campione d'Italia

 Livigno

 Bonaire

http://pl.wikipedia.org/wiki/Grenlandia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wyspy_Owcze
http://pl.wikipedia.org/wiki/Helgoland
http://pl.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCsingen_am_Hochrhein
http://pl.wikipedia.org/wiki/Campione_d'Italia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Livigno
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bonaire


 Curaçao

 Saba

 Sint Eustatius

 Sint Maarten

 Aruba

 Nowa Kaledonia

 Polinezja Francuska

http://pl.wikipedia.org/wiki/Cura%C3%A7ao_(terytorium
http://pl.wikipedia.org/wiki/Saba_(terytorium
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sint_Eustatius
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sint_Maarten_(terytorium
http://pl.wikipedia.org/wiki/Aruba
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nowa_Kaledonia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polinezja_Francuska


 Wallis i Futuna

 Francuskie Terytoria Południowe i 
Antarktyczne

 Majotta

 Saint-Pierre i Miquelon

 Melilla

 Ceuta

 Gibraltar

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wallis_i_Futuna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Francuskie_Terytoria_Po%C5%82udniowe_i_Antarktyczne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Francuskie_Terytoria_Po%C5%82udniowe_i_Antarktyczne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Majotta
http://pl.wikipedia.org/wiki/Saint-Pierre_i_Miquelon
http://pl.wikipedia.org/wiki/Melilla
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ceuta
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gibraltar


 Bermudy

 Turks i Caicos

 Anguilla

 Brytyjskie Wyspy Dziewicze

 Kajmany

 Montserrat

 Falklandy

 Pitcairn

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bermudy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Turks_i_Caicos
http://pl.wikipedia.org/wiki/Anguilla
http://pl.wikipedia.org/wiki/Brytyjskie_Wyspy_Dziewicze
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kajmany_(wyspy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Montserrat_(wyspa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Falklandy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pitcairn


 Wyspa Świętej Heleny

 Wyspa Wniebowstąpienia

 Tristan da Cunha

 Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego

 Georgia Południowa i Sandwich Południowy

 Brytyjskie Terytorium Antarktyczne

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wyspa_%C5%9Awi%C4%99tej_Heleny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wyspa_Wniebowst%C4%85pienia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tristan_da_Cunha
http://pl.wikipedia.org/wiki/Brytyjskie_Terytorium_Oceanu_Indyjskiego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Georgia_Po%C5%82udniowa_i_Sandwich_Po%C5%82udniowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Brytyjskie_Terytorium_Antarktyczne


 Strefa Buforowa ONZ na Cyprze

 Kanał Saimiański

 Małyj Wysockij

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zielona_linia_(Cypr
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kana%C5%82_Saimia%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82yj_Wysockij


 znajduje jednakowe zastosowanie niezależnie od 
tego, którego Państwa Członkowskiego 
obywatelem jest osoba podlegająca cłu. Z tej 
przyczyny dla realizacji zakazu wprowadzania ceł 
bez znaczenia jest to, czy wpływają one 
niekorzystnie na sytuację niektórych Państw 
Członkowskich i ich obywateli lub wszystkich 
obywateli Wspólnoty lub tylko obywatela Państwa 
Członkowskiego, które wprowadziło 
kwestionowane środki.



 Środek o skutku równoważnym do 
ograniczeń ilościowych (ŚOR) – w prawie Unii 
Europejskiej jedna z zakazanych na mocy art. 
34. i 35. Traktatu o Funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej pozafiskalnych barier w 
swobodnym przepływie towarów pomiędzy 
państwami członkowskimi

http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Traktat_o_funkcjonowaniu_Unii_Europejskiej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Traktat_o_funkcjonowaniu_Unii_Europejskiej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Swobodny_przep%C5%82yw_towar%C3%B3w


 Obecnie można wyróżnić trzy definicje 
pojęcia zwane potocznie "formułami": 

Dassonville

Cassis de Dijon 

Keck



 jest pierwszą definicją środka o skutku 
równoważnym do ograniczeń ilościowych. 
Zgodnie z jej brzmieniem, środkiem o skutku 
równoważnym do ograniczeń ilościowych jest 
każdy przepis państwa członkowskiego, który 
w sposób pośredni lub bezpośredni, 
rzeczywisty lub potencjalny może wpłynąć na 
handel pomiędzy państwami członkowskimi 
Unii Europejskiej.



 orzeczenie Trybunału Europejskiego zapadłe 20 
lutego 1979 roku, zgodnie z którym ogólną zasadą 
jest, że towar legalnie wyprodukowany i 
wprowadzony do obrotu w jednym państwie Unii 
Europejskiej powinien być dopuszczony na rynki 
pozostałych państw członkowskich.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Trybuna%C5%82_Sprawiedliwo%C5%9Bci_Unii_Europejskiej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska


 ETS wymienił także wymogi imperatywne, tzn. 
przypadki, gdy przeszkody w swobodzie 
przepływu towarów będą tolerowane. Ma to 
miejsce, gdy państwo członkowskie w sposób 
uzasadniony powołuje się na:

• skuteczność kontroli podatkowej

• ochronę zdrowia publicznego

• rzetelność obrotu handlowego

• ochronę konsumentów.





 wprowadziło nową definicję środka o skutku 
równoważnym. W tym przypadku 
podstawowym elementem stało się 
rozróżnienie czy dane regulacje krajowe 
dotyczą produktu czy też jego sprzedaży



 W aspekcie przepływu towarów oznacza to 
zniesienie przez państwa członkowskie 
różnego typu barier, które dyskryminują 
towary pozostałych państw członkowskich i 
utrudniają obrót wewnątrz Unii



Na potrzeby prawa Unii towary zdefiniowane są jako wszelkie 
produkty, których wartość wyrażona jest w pieniądzu i które mogą być 
przedmiotem transakcji. W celu zniesienia barier prawo Unii 
Europejskiej przewiduje:

I. Zakaz wprowadzania ceł (przywozowych i wywozowych) oraz opłat 
o skutkach równoważnych do cła

II. Zakaz wprowadzania przez państwa członkowskie 
podatków bezpośrednich lub pośrednich wyższych niż te które są 
nakładane na podobne produkty krajowe (tzw. zakaz 
dyskryminacji)
podatków bezpośrednich, które pośrednio chronią inne produkty 
(tzw. zakaz protekcji)

III. Zakaz wprowadzania ograniczeń ilościowych oraz środków 
mających skutki równoważne do ograniczeń ilościowych.



 Zakaz wprowadzania ceł i opłat o równoważnym 
skutku znajduje jednakowe zastosowanie 
niezależnie od tego, którego Państwa 
Członkowskiego obywatelem jest osoba 
podlegająca cłu. Z tej przyczyny dla realizacji 
zakazu wprowadzania ceł bez znaczenia jest to, 
czy wpływają one niekorzystnie na sytuację 
niektórych Państw Członkowskich i ich obywateli 
lub wszystkich obywateli Wspólnoty lub tylko 
obywatela Państwa Członkowskiego, które 
wprowadziło kwestionowane środki.



 Dyskryminacja bezpośrednia ma miejsce, gdy 
dana osoba jest traktowana mniej korzystnie 
niż inna osoba w porównywalnej sytuacji.

 Dyskryminacja pośrednia ma miejsce 
wówczas, gdy pozornie neutralny przepis, 
kryterium lub praktyka stawia w szczególnie 
niekorzystnej sytuacji daną osobę w 
porównaniu z innymi osobami.



 Obejmuje zarówno zakaz ograniczeń w 
imporcie jak i w eksporcie. Odnosi się 
również do barier sanitarnych i 
fitosanitarnych. 1995r.- decyzja Rady ...



 Opłaty celne zostały zdefiniowane przez ETS 
w sprawie 2/69 - Sociaal Fonds v. Chougal
Diament - jako jakiekolwiek obciążenie 
finansowe nałożone na towar z powodu faktu 
przekroczenia granicy. To, w jakim celu 
opłata została nałożona, jest problemem 
drugorzędnym.





W jej świetle produkty dopuszczone do obrotu na terytorium 
jednego państwa członkowskiego powinny co do zasady być 
dopuszczone w pozostałych państwach;

Zasada wzajemnego uznawania standardów stosowana jest w 
prawie Unii Europejskiej w przypadku braku zharmonizowanej, 
czyli wspólnej dla całej Unii regulacji prawnej dotyczącej 
konkretnego towaru. Zakłada ona, że produkt sprzedawany 
zgodnie z prawem w danym państwie musi być dopuszczony do 
sprzedaży w innym państwie członkowskim. W praktyce jednak 
kontrola bezpieczeństwa takich produktów wprowadzanych w 
wielu krajach na raz jest dosyć ograniczona.



 Państwo członkowskie może ograniczyć obrót 
towarami w drodze ograniczeń ilościowych 
jeśli może w uzasadniony sposób powołać się 
na ochronę własnego ważnego interesu 
(ochronę zdrowia publicznego, skuteczność 
kontroli podatkowej, ochronę konsumenta, 
rzetelność obrotu handlowego)



 jakie normy dotyczą jakich towarów 
informuje Komisja Europejska. Same normy 
nie są jednak obowiązkowe, ale obowiązują 
jednocześnie we wszystkich krajach unijnych 
Normy tworzone przez europejskie organy 
normalizacyjne na zlecenie Komisji 
Europejskiej:



 CEN – Europejski Komitet Normalizacyjny

 CENELEC – Europejski Komitet Normalizacyjny 
Elektrotechniki

 ETSI – Europejski Instytut Norm 
Telekomunikacyjnych.



 prywatne stowarzyszenie techniczne typu „non-
profit”, działające w ramach prawa belgijskiego z 
siedzibą w Brukseli, utworzone oficjalnie w 1974 
roku (rozpoczęło działalność w Paryżu w roku 
1961).

 Jego podstawowym zadaniem jest 
opracowywanie, przyjmowanie i 
rozpowszechnianie norm europejskich oraz 
innych dokumentów normalizacyjnych we 
wszystkich obszarach gospodarki oprócz 
elektrotechniki, elektroniki i telekomunikacji.



 CENELEC powstał w 1973 roku, w wyniku 
połączenia dwóch, wcześniej istniejących, 
organizacji europejskich – CENELCOM i 
CENEL. Obecnie jest prywatnym 
stowarzyszeniem technicznym typu „non-
profit” działającym w ramach prawa 
belgijskiego. Siedzibą jest Bruksela.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bruksela


 Misją CENELEC jest opracowywanie 
dobrowolnych norm z zakresu elektrotechniki 
i elektroniki w celu wspierania rozwoju 
Jednolitego Rynku Europejskiego / 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego w 
sektorze dóbr i usług elektrotechnicznych i 
elektronicznych. 



 niezależny instytut standaryzacyjny. 
Podstawowym zadaniem ETSI jest 
opracowywanie norm niezbędnych do 
stworzenia europejskiego rynku 
telekomunikacyjnego.

 Skupia instytucje zajmujące się 
opracowywaniem telekomunikacyjnych norm
europejskich, z państw biorących udział w 
pracach Europejskiej Konferencji 
Administracji Poczty i Telekomunikacji.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Telekomunikacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Norma_(technika


 Na rozwój linii orzeczniczej niewątpliwie wpływ 

miały czynniki ekonomicznie —związane  z 

koniecznością  stopniowego rozwoju rynku 

wewnętrznego i czynniki prawne —związane  z 

koniecznością wyboru pomiędzy sposobami 

integracji prawnej [harmonizacja pozytywna i 

negatywna ]oraz konieczność dostosowania jej  

do realiów funkcjonowania w Unii Europejskiej  

27 państw członkowskich . 



 Stosowanie i Interpretacja art 34-36 TFUE dokonywane 
przez ETS były wyrazem realizacji świadomej polityki 
integracyjnej rynku wewnętrznego. Dążenie to znalazło 
odzwierciedlenie w m.in. rozległym rozumieniu pojęcia  
ograniczeń ilościowych z art.34 TFUE w formule 
Dassonville. Jednak gdy pod koniec okresu przejściowego 
okazało się, że nie udało się usunąć większości barier w 
handlu między państwami członkowskimi, Unia Europejska 
zwróciła się w kierunku harmonizacji pozytywnej . 
Działania te przyniośły jedynie częściowy sukces w 
realizacji rynku wewnętrznego. Dlatego formuła 
Dassonville ograniczona została przez formuły Cassis de 
Dijon i Keck. W zakresie ich stosowania warto 
podkreślić,że szczególnie duże znaczenie ETS przypisał 
zasadzie proporcjonalności w ocenie stosowanych przez 
państwa członkowskie środków mogących wpłynąć na 
handel między państwami członkowskimi.



 Ponadto trzeba zauważyć, że ETS był 
pierwotnie w wielu kwestiach znacznie 
bardziej formalny w swoim podejściu 
interpretacyjnym (zasada wspólnego 
pochodzenia znaków towarowych , 
analizowanie warunków z formuły Keck). Z 
czasem podejścia formalne zostało 
zastąpione podejściem materialnym do 
funkcjonowania swobody przepływu towarów 
(np. zasada wyczerpania praw, zasada 
dostępu do rynku).



 W chwili obecnej można pokusić się o 
stwierdzenie ,że ETS, odchodząc od 
formalnego stosowania ustalonych przez 
siebie reguł, skłania się raczej ku stosowaniu 
formuły złotego środka, w której ocena 
zgodności prawa krajowego z regułami 
swobody przepływu towarów zależy w dużej 
mierze od warunków ekonomiczno-prawnych 
i materialnych obrotu towarami oraz ich 
rzeczywistego wpływu na tworzenie barier w 
dostępie do rynku państwa członkowskiego.



 Na koniec warto wspomnieć ,że pomimo tego , iż 
ETS w swoim orzecznictwie sformułował dość 
jasne reguły oceny regulacji krajowych i ich 
zgodności ze swobodą przepływu towarów (w 
miarę potrzeb konkretnego sektora 
towarowego),to jednak  też warunki stosowania 
zasad przepływu towarów —zwłaszcza w 
przypadku ochrony konsumentów , prawa 
reklamy czy handlu produktami leczniczymi . W 
tym kontekście na uwagę zasługuje również 
stopniowa zmiana podejścia ETS do zakresu 
ochrony praw podstawowych w kontekście 
swobód rynku wewnętrznego.



Dziękujemy za uwagę




