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Wzajemne uznawanie towarów
Jednym z głównych przepisów umożliwiających niezakłócony handel towarami w UE – w przypadku braku
szczegółowych przepisów unijnych – jest zasada wzajemnego uznawania, zgodnie z którą towary wprowadzone
legalnie do obrotu w jednym państwie członkowskim mogą być sprzedawane w innym państwie członkowskim.
Aby wyeliminować szereg niedociągnięć w stosowaniu tej zasady, Komisja zaproponowała przegląd obecnych
przepisów przyjętych w 2008 r. W listopadzie 2018 r. Parlament Europejski i Rada osiągnęły w rozmowach
trójstronnych porozumienie w sprawie wniosku, który ma zostać poddany pod głosowanie w pierwszym
czytaniu w Parlamencie podczas lutowej sesji plenarnej.

Wniosek Komisji Europejskiej

W lutym 2016 r. Komisja przyjęła wniosek w sprawie przeglądu rozporządzenia z 2008 r. Zgodnie z nim
wprowadzona zostanie nowa procedura rozwiązywania problemów, oparta na sieci SOLVIT koordynowanej
przez Komisję. W przypadku różnicy zdań między podmiotem gospodarczym a organami krajowymi
Komisja odgrywałaby większą rolę. Zaproponowano również wprowadzenie nowego dobrowolnego
„oświadczenia o wzajemnym uznawaniu” przez podmioty gospodarcze, które byłoby proste i dostępne w
internecie. Ponadto zwiększyłaby się rola punktów kontaktowych ds. produktów w państwach
członkowskich i współpraca między nimi.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego

Parlamentarna Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) przyjęła 3 września 2018 r.
sprawozdanie w sprawie tego wniosku. W wyniku międzyinstytucjonalnych negocjacji trójstronnych
Parlament Europejski i Rada osiągnęły w listopadzie 2018 r. wstępne porozumienie, które zostało następnie
zatwierdzone przez komisję IMCO 6 grudnia 2018 r.
Nowe przepisy zobowiązywałyby państwa członkowskie do jasnego uzasadniania przypadków, w których
ograniczają one dostęp do swoich rynków. Wszelkie tego rodzaju ograniczenia musiałyby być zgodne z
postanowieniami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) i orzecznictwem Trybunału
Sprawiedliwości UE. Uzgodniony tekst przewiduje również szybszą i skuteczniejszą ocenę towarów przez
właściwe organy krajowe, a jednocześnie zapobiega arbitralnej dyskryminacji lub ukrytym ograniczeniom.
Parlamentowi udało się wprowadzić przepisy dotyczące uproszczonych procedur obowiązujących
przedsiębiorstwa i organy krajowe oraz skuteczniejszej współpracy między tymi organami a krajowymi
punktami kontaktowymi ds. produktów, między innymi dzięki wykorzystaniu narzędzi informatycznych.
Ponadto Parlament z powodzeniem poparł wprowadzenie procedur opartych na sieci SOLVIT, aby
usprawnić rozwiązywanie problemów. Powinno to doprowadzić do szybszego rozstrzygania sporów
między przedsiębiorstwami a organami krajowymi.
Uzgodniony tekst zawiera również przepisy, które usprawnią szkolenia i współpracę między organami
krajowymi, oraz przewiduje możliwość unijnej pomocy finansowej dla mechanizmów ustanowionych w
rozporządzeniu. Parlament zwrócił się także do Komisji o opracowanie niewiążących wskazówek
dotyczących stosowania zasady wzajemnego uznawania oraz przeglądu orzecznictwa w zakresie
nadrzędnych względów interesu publicznego (na które można się powołać, aby uniemożliwić
wprowadzenie towarów na rynek krajowy). Komisja powinna również opracować orientacyjny i
niewyczerpujący wykaz towarów objętych rozporządzeniem.
Po formalnym przyjęciu tekstu przez Parlament i Radę nowe przepisy zaczną być stosowane 12 miesięcy po
wejściu w życie rozporządzenia.
Sprawozdanie w pierwszym czytaniu: 2017/0354(COD);
komisja przedmiotowo właściwa: IMCO; sprawozdawca: Ivan
Štefanec (PPE, Słowacja). Więcej informacji można znaleźć w
briefingu z serii „Opracowywanie prawa UE”.
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