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VOĽNÝ POHYB TOVARU

Voľný pohyb tovaru je zabezpečený odstránením ciel a množstevných obmedzení
a zákazom opatrení s rovnocenným účinkom. Na podporu dokončenia vnútorného
trhu boli doplnené zásady vzájomného uznávania, odstránenia fyzických
a technických prekážok a podpory normalizácie. Prijatím nového legislatívneho
rámca v roku 2008 sa posilnil voľný pohyb tovaru, systém dohľadu nad trhom EÚ
a označenie CE. Pandémia COVID-19 však mala na voľný pohyb tovaru negatívny
dosah. Štúdia zo začiatku roka 2021 ukazuje, ako možno znížiť vplyv budúcich
pandémií na voľný pohyb tovaru vykonávaním opatrení, ktoré posilnia odolnosť
vnútorného trhu.

PRÁVNY ZÁKLAD

Články 26 a 28 – 37 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

CIELE

Právo na voľný pohyb tovaru pochádzajúceho z členských štátov a tovaru z tretích
krajín, ktorý je voľnom obehu v členských štátoch, je jednou zo základných zásad
zmluvy (článok 28 ZFEÚ). Pôvodne sa voľný pohyb tovaru medzi členskými štátmi
považoval za súčasť colnej únie, ktorú predstavuje zrušenie ciel, množstevných
obmedzení pre obchod a rovnocenných opatrení, ako aj zavedenie spoločnej vonkajšej
colnej sadzby Únie. Neskôr sa s cieľom vytvoriť vnútorný trh sústredila pozornosť na
zrušenie všetkých zostávajúcich prekážok voľného pohybu.

VÝSLEDKY

Do 1. júla 1968 boli zrušené clá a množstevné obmedzenia (kvóty) medzi členskými
štátmi. Dovtedy však neboli splnené vedľajšie ciele – zákaz opatrení s rovnocenným
účinkom a harmonizácia príslušných vnútroštátnych právnych predpisov. Tieto ciele sa
stali hlavným predmetom nepretržitého úsilia o dosiahnutie voľného pohybu tovaru.
A. Zákaz poplatkov s rovnocenným účinkom ako clá: článok 28 ods. 1 a článok 30
ZFEÚ
Keďže zmluva neobsahuje vymedzenie uvedeného pojmu, musela ho poskytnúť
judikatúra. Súdny dvor Európskej únie sa domnieva, že každý poplatok (akokoľvek
sa nazýva alebo uplatňuje), ktorý v prípade, že je uvalený na výrobok dovezený
z niektorého členského štátu, ale nevzťahuje sa na podobný domáci výrobok, a ktorý
má tým, že mení jeho cenu, rovnaký účinok na voľný pohyb tovaru ako clá, možno
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považovať za poplatok s rovnocenným účinkom bez ohľadu na jeho povahu či podobu
(spojené veci 2/62 a 3/62 a vec 232/78).
B. Zákaz opatrení s rovnocenným účinkom ako množstevné obmedzenia: články 34
a 35 ZFEÚ
Súdny dvor v rozsudku vo veci Dassonville rozhodol, že každú obchodnoprávnu úpravu
členských štátov, ktorá by mohla priamo alebo nepriamo, skutočne alebo potenciálne
brániť obchodu v rámci Spoločenstva, treba považovať za opatrenie s rovnocenným
účinkom ako množstevné obmedzenia (vec 8/74 z 11. júla 1974 a vec C-320/03
z 15. novembra 2005, body 63 až 67). Súd svojou argumentáciou ďalej rozvinul
judikatúru vo veci Cassis de Dijon, keď stanovil zásadu, že akýkoľvek výrobok legálne
vyrábaný a uvádzaný na trh v ktoromkoľvek členskom štáte v súlade so spravodlivými
a tradičnými predpismi a výrobnými postupmi danej krajiny musí mať umožnený
vstup na trh ktoréhokoľvek iného členského štátu. Toto bola hlavná úvaha, ktorá
podnietila diskusiu o vymedzení zásady vzájomného uznávania aj v prípade, že daná
oblasť nepodlieha harmonizácii. Členské štáty sú preto povinné umožniť vstup na svoj
trh výrobkom, ktoré sa legálne vyrábajú a uvádzajú na trh v inom členskom štáte,
a ich voľný obeh na ňom, a to aj vtedy, ak neexistujú harmonizačné opatrenia EÚ
(sekundárne právne predpisy EÚ).
Dôležité je, že rozsah pôsobnosti článku 34 ZFEÚ je obmedzený na judikatúru
odvíjajúcu sa od rozsudku vo veci Keck, v ktorej sa uvádza, že niektoré spôsoby
predaja nespadajú do rozsahu pôsobnosti tohto článku, za predpokladu, že nie sú
diskriminačné (t. j. vzťahujú sa na všetky príslušné subjekty vykonávajúce činnosť
v rámci národného územia a rovnako – právne aj fakticky – ovplyvňujú uvádzanie
domácich výrobkov a výrobkov pochádzajúcich z iných členských štátov na trh).
C. Výnimky zo zákazu opatrení s rovnocenným účinkom ako množstevné
obmedzenia
V článku 36 ZFEÚ sa členským štátom povoľuje prijímať opatrenia, ktoré majú
rovnaký účinok ako množstevné obmedzenia vtedy, keď sú odôvodnené všeobecným,
nehospodárskym záujmom (napríklad verejná morálka, verejný poriadok či verejná
bezpečnosť). Takúto výnimku zo všeobecnej zásady je nutné prísne interpretovať
a vnútroštátne opatrenia nesmú byť prostriedkami svojvoľnej diskriminácie ani skrytého
obmedzovania obchodu medzi členskými štátmi. Opatrenia musia mať priamy vplyv
na verejný záujem, ktorý sa má chrániť, a rozsahom nesmú prekročiť potrebnú úroveň
(zásada proporcionality).
Okrem toho Súdny dvor vo veci Cassis de Dijon uznal, že členské štáty môžu
uplatňovať výnimky zo zákazu opatrení s rovnocenným účinkom na základe záväzných
požiadaviek (tie sa okrem iného týkajú účinnosti daňovej kontroly, ochrany verejného
zdravia, poctivosti v obchodnom styku, ochrany spotrebiteľov a ochrany spotrebiteľa).
Členské štáty sú povinné oznamovať vnútroštátne výnimky Komisii. Aby sa zjednodušil
dohľad nad takýmito vnútroštátnymi výnimkami, zaviedol sa postup výmeny informácií
a kontrolný mechanizmus (ako je ustanovené v článkoch 114 a 117 ZFEÚ, v rozhodnutí
Európskeho parlamentu a Rady 3052/95/ES a v nariadení Rady (ES) č. 2679/98). To
bolo ďalej potvrdené v nariadení (ES) č. 764/2008 o vzájomnom uznávaní, ktoré bolo
prijaté v roku 2008 ako súčasť právnych predpisov tzv. nového legislatívneho rámca.
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D. Harmonizácia vnútroštátnych právnych predpisov
Prijatie harmonizovaných právnych predpisov umožnilo odstrániť prekážky (napr.
znemožnením uplatňovania vnútroštátnych predpisov), a stanoviť spoločné pravidlá,
ktorých cieľom bolo zaručiť voľný pohyb tovaru a výrobkov, ako aj dodržiavanie ďalších
cieľov stanovených Zmluvou o ES, napríklad pokiaľ ide o ochranu životného prostredia
a spotrebiteľov alebo hospodársku súťaž.
Harmonizáciu potom uľahčilo zavedenie pravidla kvalifikovanej väčšiny, ktorá sa
vyžaduje pri prijímaní väčšiny smerníc týkajúcich sa dokončenia jednotného trhu
(článok 95 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva zmenenej a doplnenej
Maastrichtskou zmluvou) a prijatie nového prístupu navrhnutého v bielej knihe Komisie
(1985), ktorého cieľom bolo vyhnúť sa zložitej a podrobnej harmonizácii. V novom
prístupe vychádzajúcom z uznesenia Rady zo 7. mája 1985 (potvrdenom uznesením
Rady z 21. decembra 1989 a rozhodnutím Rady 93/465/EHS) je smerodajnou
zásada vzájomného uznávania vnútroštátnych predpisov. Harmonizácia sa musí
obmedzovať na základné požiadavky a je oprávnená vtedy, keď vnútroštátne predpisy
vytvárajú obmedzenia a nemožno ich považovať za rovnocenné. Smernice prijaté na
základe tohto nového prístupu majú dvojaký cieľ – zabezpečiť voľný pohyb tovaru
prostredníctvom technickej harmonizácie celých odvetví a zaručiť vysoký stupeň
ochrany cieľov verejného záujmu, na ktoré sa odvoláva článok 114 ods. 3 ZFEÚ
(napr. hračky, stavebný materiál, stroje, plynové spotrebiče a koncové telekomunikačné
zariadenia).
E. Dokončenie vnútorného trhu
Vytvorenie jednotného trhu si vyžadovalo odstránenie všetkých zostávajúcich prekážok
voľného pohybu tovaru. Biela kniha Komisie (1985) stanovila, ktoré fyzické a technické
prekážky je nutné odstrániť a aké opatrenia musí Spoločenstvo na tento účel prijať.
Väčšina týchto opatrení je už prijatá. Jednotný trh si však stále vyžaduje podstatné
reformy, ak má čeliť výzvam technologického pokroku, a naďalej pretrvávajú niektoré
necolné prekážky.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Parlament presadzoval dokončenie vnútorného trhu a vždy osobitne podporoval tzv.
nový prístup, čo sa týka voľného pohybu tovaru. Z legislatívneho hľadiska taktiež
významne prispel k vytvoreniu harmonizačných smerníc. Parlament sa intenzívne
angažoval v súvislosti s balíkom nového legislatívneho rámca, ktorý bol prijatý
v roku 2008. Pri rokovaniach Európskeho parlamentu s Radou bolo pre Parlament
kľúčové zabezpečiť, aby boli všetky zainteresované hospodárske subjekty čoraz viac
zodpovedné za zabezpečenie zhody a bezpečnosti výrobkov, ktoré umiestňujú na trh,
a posilniť označenie CE zvyšovaním informovanosti spotrebiteľov o jeho existencii.
Parlament naďalej v tejto oblasti vyvíja činnosť prostredníctvom zosúlaďovacieho
balíka. Ten tvorí deväť smerníc vzťahujúcich sa na rozličné produkty vrátane výťahov,
pyrotechnických výrobkov a výbušnín.
Vo svojom uznesení z 8. marca 2011 Parlament požiadal Komisiu, aby vytvorila
systém pre dohľad nad jednotným trhom pre všetky výrobky (harmonizované
i neharmonizované) na základe jedného legislatívneho aktu zahŕňajúceho smernicu
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o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a nariadenie (ES) č. 765/2008 o dohľade nad
trhom, aby sa tak dosiahla vysoká úroveň bezpečnosti výrobkov a dohľadu nad trhom
a vyjasnil právny základ. Balík opatrení v oblasti bezpečnosti výrobkov a dohľadu
nad trhom z roku 2013 vychádza z tohto rámca. V apríli 2019 Parlament hlasoval
za prijatie nového nariadenia o dohľade nad trhom a súlade výrobkov (nariadenie
(EÚ) 2019/1020). Ustanovenia tohto nariadenia upravujúce dohľad nad trhom sa
vzťahujú na výrobky, ktoré sú predmetom harmonizácie na úrovni Únie, a zabezpečujú
jednotnosť a dôveru spotrebiteľov v súvislosti s dohľadom nad trhom. V júni 2021
Komisia uverejnila návrh nového nariadenia o všeobecnej bezpečnosti výrobkov,
ktorého cieľom je zlepšiť bezpečnosť nepotravinových spotrebiteľských výrobkov
na vnútornom trhu. Parlamentný Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
16. júna 2022 odhlasoval svoju pozíciu k aktualizovaným pravidlám EÚ týkajúcim sa
bezpečnosti výrobkov. Hlavným cieľom je zabezpečiť, aby všetky druhy výrobkov v EÚ,
či už sa predávajú online alebo offline, spĺňali najvyššie bezpečnostné požiadavky. Keď
Rada prijme svoj mandát na rokovanie, môžu sa začať medziinštitucionálne rokovania
medzi Parlamentom, Komisiou a Radou.
Normalizácia zohráva pri riadnom fungovaní vnútorného trhu ústrednú úlohu.
Harmonizované normy EÚ pomáhajú zabezpečiť voľný pohyb tovaru v rámci
vnútorného trhu, umožňujú podnikom v EÚ stať sa konkurencieschopnejšími a chránia
zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov a životné prostredie. S cieľom posilniť obsah
reformy normalizácie Parlament prijal uznesenie 21. októbra 2010. V októbri 2012
Parlament a Rada prijali nariadenie (EÚ) č. 1025/2012, ktorým sa zmodernizovali
a zlepšili mechanizmy stanovovania noriem EÚ. Komisia okrem toho 2. februára 2022
uverejnila návrh nariadenia o európskych normách a európskych normalizačných
produktoch. Návrh je v súlade so stratégiou Komisie v oblasti normalizácie, ktorá bola
uverejnená v ten istý deň a predpokladá odolný, zelený a digitálny jednotný trh.
Počas siedmeho volebného obdobia sa uzavrelo legislatívne preskúmanie deviatich
smerníc zosúlaďovacieho balíka. Parlament tiež ukončil legislatívnu činnosť
v súvislosti s uvádzaním stavebných a textilných výrobkov na trh, s bezpečnosťou
a environmentálnymi vlastnosťami vozidiel a so smernicou o rekreačných plavidlách
a vodných skútroch[1].
Počas ôsmeho legislatívneho obdobia sa v tomto úsilí pokračovalo prácou na
nariadeniach o lanovkových zariadeniach, zariadeniach spaľujúcich plynné palivá,
zdravotníckych pomôckach a osobných ochranných prostriedkoch. Parlament úspešne
zavŕšil prácu na nariadení o systéme eCall a na rozhodnutí o riešeniach interoperability
pre verejnú správu, podniky a občanov EÚ (program ISA2 – rozhodnutie (EÚ)
2015/2240). V rámci balíka predpisov o obehovom hospodárstve Parlament pripravil
právne predpisy o sprístupňovaní produktov na hnojenie s označením CE na
jednotnom trhu (nariadenie (EÚ) 2019/1009).
Parlament trval na doplnení týchto právnych predpisov online platformami, ako
je SOLVIT a informačný systém o vnútornom trhu (IMI) podľa nariadenia (EÚ)
č. 1024/2012. Cieľom je uľahčiť výmenu informácií medzi vnútroštátnymi orgánmi

[1]Medzi príslušné výskumné práce patrí Maciejewski, M. a kol., EU Mapping: Overview of IMCO-related Legislation, publikácia
pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, tematická sekcia pre politiky v oblastiach hospodárstva, vedy a kvality života,
Európsky parlament, Luxemburg, 2015.
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a s Komisiou v záujme vyriešenia problémov, ktoré majú spotrebitelia a podniky pri
nákupe alebo predaji tovaru v EÚ. Prijatím nariadenia (EÚ) 2018/1724 sa Parlament
usiloval sprístupniť všetky tieto platformy občanom a podnikom prostredníctvom portálu
Vaša Európa a jednotnej digitálnej brány[2]. Štúdia[3] z októbra 2020 analyzovala úlohu
jednotných kontaktných miest a iných informačných miest na jednotnom trhu. Ako sa
však zdôraznilo v správe Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa o riešení
necolných a nedaňových prekážok na jednotnom trhu, potenciál siete SOLVIT zatiaľ
nebol plne využitý.
Z výskumu uskutočneného v roku 2019 vyplýva, že prínos voľného pohybu tovaru
a súvisiacich právnych predpisov predstavuje ročne 386 miliárd EUR[4]. Prekážky
brániace realizácii úplne voľného pohybu tovaru však pretrvávajú. Ich existenciu
preukazuje ďalšia štúdia[5], ktorá bola uverejnená v novembri 2020 a skúmala
vnútroštátne pravidlá obmedzujúce voľný pohyb tovaru a služieb a právo usadiť sa
na trhu EÚ. Dospela okrem iného k záveru, že hoci je jednotný trh EÚ najväčším
a najúspešnejším príkladom hospodárskej integrácie na svete, zatiaľ nie je zbavený
neopodstatnených alebo neprimeraných prekážok voľného pohybu.
COVID-19 a politické reakcie s cieľom zmierniť pandémiu priniesli vlastné výzvy pre
voľný pohyb tovaru. Parlament vo svojom uznesení zo 17. apríla 2020 o koordinovanom
postupe EÚ v boji proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom zdôraznil, že je mimoriadne
dôležité zachovať otvorené vnútorné hranice EÚ pre tovar. Pripomenul tiež, že
jednotný trh je zdrojom kolektívnej prosperity a blahobytu v EÚ a kľúčovým prvkom
okamžitej a stálej reakcie na výskyt ochorenia COVID-19. Komisia 15. mája 2020
uverejnila oznámenie s názvom Smerom k fázovému a koordinovanému prístupu
k obnoveniu slobody pohybu a rušeniu kontrol na vnútorných hraniciach – COVID-19.
Takáto koordinácia a spoločný postup pomohli v boji proti pandémii tým, že umožnili
pohyb základného tovaru a zdravotníckeho materiálu a vybavenia v celej EÚ napriek
hraničným obmedzeniam, ktoré stanovili členské štáty.
V uznesení z 19. júna 2020 Parlament pripomenul, že schengenský priestor je
oceňovaný úspech v samotnom jadre projektu EÚ, a vyzval členské štáty, aby znížili
obmedzenia voľného pohybu a zintenzívnili svoje úsilie o dokončenie schengenskej
integrácie.
Tematická sekcia pre politiky v oblastiach hospodárstva, vedy a kvality života
usporiadala v novembri 2020 pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
webinár[6] hodnotiaci vplyv pandémie na voľný pohyb tovaru. Ten načrtol, ako

[2]Medzi príslušné výskumné práce patrí Duke, C., Single Digital Gateway: how EU could meet expectations of citizens
and businesses?, publikácia pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, tematická sekcia pre politiky v oblastiach
hospodárstva, vedy a kvality života, Európsky parlament, Luxemburg, 2018.
[3]Salsas-Forn, P. a kol., The role of Points of Single Contact and other information services in the Single Market, publikácia pre
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, tematická sekcia pre politiky v oblastiach hospodárstva, vedy a kvality života,
Európsky parlament, Luxemburg, 2020.
[4]Poutvaara, P., Contribution to Growth: Free Movement of Goods – Delivering Economic Benefits for Citizens and Businesses,
publikácia pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, tematická sekcia pre politiky v oblastiach hospodárstva, vedy
a kvality života, Európsky parlament, Luxemburg, 2019.
[5]Dahlberg, E. a kol., Legal obstacles in Member States to Single Market rules, publikácia pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu
spotrebiteľa, tematická sekcia pre politiky v oblastiach hospodárstva, vedy a kvality života, Európsky parlament, Luxemburg,
2020.
[6]Milieu Consulting SRL, The impact of COVID-19 on the Internal Market and Consumer Protection – IMCO Webinar
Proceedings, publikácia pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, tematická sekcia pre politiky v oblastiach
hospodárstva, vedy a kvality života, Európsky parlament, Luxemburg, 2020.
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obmedzenia uložené členskými štátmi a na úrovni EÚ ovplyvnili voľný pohyb tovaru,
služieb a osôb. Veľmi podrobne sa riešil tok osobných ochranných prostriedkov (OOP)
a iného tovaru súvisiaceho so zdravotnou starostlivosťou a predložili sa návrhy, ako
by sa v prípade budúcich kríz mala centralizovať koordinácia EÚ v oblasti verejného
obstarávania a voľného pohybu tovaru. Štúdia[7] na rovnakú tému bola uverejnená vo
februári 2021 a predložená 22. februára 2021 vo Výbore pre vnútorný trh a ochranu
spotrebiteľa. V rámci štúdie sa posudzuje vplyv krízy spôsobenej ochorením COVID-19
na vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vrátane účinkov opatrení zavedených na
vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ s cieľom zmierniť následky pandémie. Štúdia
tiež analyzuje, aké ďalšie opatrenia by sa mali zvážiť v záujme posilnenia odolnosti
vnútorného trhu EÚ v budúcich krízach.

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos
07/2022

[7]Marcus, J. S. a kol., The impact of COVID-19 on the Internal Market, publikácia pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu
spotrebiteľa, tematická sekcia pre politiky v oblastiach hospodárstva, vedy a kvality života, Európsky parlament, Luxemburg,
2021.
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