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Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID
17 marca 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie „zielonego
zaświadczenia cyfrowego” mającego ułatwiać swobodne przemieszczanie się obywateli UE w czasie pandemii
oraz towarzyszący mu wniosek dotyczący obywateli państw trzecich legalnie przebywających lub mieszkających
w UE. Zaświadczenie zawiera dowód szczepienia, najnowsze wyniki testu na COVID-19 lub informacje o
wytworzeniu przeciwciał. Parlament Europejski ma głosować nad tekstem uzgodnionym w toku negocjacji
międzyinstytucjonalnych podczas pierwszej sesji plenarnej w czerwcu. Oczekuje się, że zaświadczenie będzie
stosowane od 1 lipca 2021 r.

Kontekst
Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa, państwa członkowskie UE przyjęły różnorodne
ograniczenia swobody przemieszczania się, w tym wymogi przedstawiania przez podróżnych różnych
dokumentów, takich jak zaświadczenia lekarskie, wyniki testów lub oświadczenia zdrowotne. Dokumenty
te różnią się jednak w zależności od kraju (a nawet regionu), co powoduje problemy przy przemieszczaniu
się w obrębie UE.

Wnioski Komisji Europejskiej
17 marca 2021 r. Komisja przedstawiła dwa wnioski ustawodawcze w sprawie zielonego zaświadczenia
cyfrowego mającego ułatwić swobodne przemieszczanie się w UE: pierwszy dotyczący obywateli UE i
członków ich rodzin, a drugi ‒ obywateli państw trzecich, którzy legalnie przebywają lub mieszkają na
terytorium państwa członkowskiego. Zaświadczenie ma zawierać dowód szczepienia, najnowsze wyniki
testu na COVID
wykorzystaniu zaświadczenia do innych celów na podstawie prawa krajowego. Zaświadczenie
zachowałoby ważność i byłoby stosowane tylko w czasie trwania pandemii.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
25 marca 2021 r. Parlament zgodził się na zastosowanie do tych wniosków trybu pilnego (tj. głosowanie
bezpośrednio na posiedzeniu plenarnym bez sprawozdania komisji). 14 kwietnia Rada uzgodniła mandat
negocjacyjny. Domagała się, aby sprecyzować, że zielone zaświadczenie cyfrowe nie jest dokumentem
podróży, uwzględnić zaświadczenia wydawane w państwach trzecich oraz przewidzieć przepisy
przejściowe, tak aby państwa członkowskie mogły nadal korzystać ze swoich obecnych systemów przez
sześć tygodni po wejściu w życie rozporządzeń. Parlament przyjął swój mandat negocjacyjny 29 kwietnia.
Zaproponował, aby zmienić nazwę zaświadczenia, aby testy na COVID-19 były bezpłatne, oraz zażądał, by
posiadacze unijnego zaświadczenia COVID-19 nie podlegali dodatkowym ograniczeniom w podróżowaniu
(takim jak kwarantanna i testy). 20 maja Parlament i Rada osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie
zaświadczenia, którego nazwę zmieniono na „unijne cyfrowe zaświadczenie COVID”. Stosowanie
zaświadczenia powinno się rozpocząć 1 lipca 2021 r. Aby zapewnić szerszy dostęp do przystępnych cenowo
testów, zgodnie z żądaniem Parlamentu, uzgodniono uruchomienie co najmniej 100 mln EUR na zakup
testów PCR. Państwa członkowskie zachowały możliwość nakładania dodatkowych ograniczeń w
podróżowaniu. Mogą jednak nakładać takie ograniczenia jedynie w należycie uzasadnionych przypadkach
i musiałyby je zgłosić z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem. 21 maja Coreper w imieniu Rady
zatwierdził kompromisowy tekst będący wynikiem negocjacji międzyinstytucjonalnych, a następnie
komisja LIBE zaaprobowała go na posiedzeniu 26 maja. Tekst wymaga obecnie formalnego przyjęcia przez
Parlament – głosowanie w tej sprawie zaplanowano na pierwsze posiedzenie plenarne w czerwcu.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52021PC0130
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=COM:2021:140:FIN
https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2021/04/14/covid-19-council-agrees-its-negotiating-mandate-on-the-digital-green-certificate/
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20210422IPR02606/eu-covid-19-certificate-must-facilitate-free-movement-without-discrimination
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20210517IPR04111/eu-digital-covid-certificate-provisional-deal-between-parliament-and-council
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9038-2021-INIT/en/pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20210523IPR04606/civil-liberties-committee-endorses-eu-digital-covid-certificate
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Pierwsze czytanie bez sprawozdania komisji (art. 163):
2021/0068(COD) i 2021/0071(COD); komisja przedmiotowo
właściwa: LIBE; sprawozdawca: Juan Fernando López Aguilar
(S&D, Hiszpania). Więcej informacji można znaleźć w briefingu.
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