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Wprowadzenie

Rynek wewnętrzny jest kamieniem węgielnym wzrostu gospodarczego Europy, który opiera 
się na czterech swobodach: swobodzie przepływu osób, towarów, usług i kapitału. Dla 
pełnego funkcjonowania rynku wewnętrznego towarów, zasadniczą kwestią jest eliminacja 
przeszkód technicznych. W zakresie towarów istnieją dwa główne typy instrumentów 
służących osiągnięciu tego celu:

(i) zbliżenie ustawodawstwa krajowego, kiedy to przeszkody techniczne są usuwane
w drodze harmonizacji krajowych przepisów technicznych. Z trzech środków legislacyjnych 
zawartych w pakiecie dla rynku wewnętrznego towarów, dwa dotyczą zharmonizowanego 
obszaru rynku wewnętrznego1, który obejmuje 75% wewnątrzunijnego handlu towarami
i stanowi wartość 1,5 biliona euro.2

(ii) zasada wzajemnego uznawania, która jest przedmiotem niniejszego dokumentu 
roboczego,3 dotyczy niezharmonizowanego obszaru w zakresie towarów, który obejmuje 
w przybliżeniu 25% towarów produkowanych w UE i stanowi wartość 430 miliardów euro.4  
Koszt niestosowania zasady wzajemnego uznawania został oszacowany na około 
150 miliardów euro.5

Zasada wzajemnego uznawania

Zasada wzajemnego uznawania wywodzi się z orzecznictwa Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości, w szczególności ze znanej sprawy Cassis de Dijon z dnia 20 lutego 1979 r.

Zasada opiera się na przepisie i wyjątku:

a) Przepis ogólny: państwo członkowskie nie może, co do zasady, zabronić lub ograniczyć 
sprzedaży na swoim terytorium towarów, które są zgodnie z prawem produkowane 
i wprowadzane do obrotu w innym państwie członkowskim, nawet jeżeli te towary są 
produkowane zgodnie z technicznymi lub ilościowymi specyfikacjami różniącymi się od tych, 
które są wymagane dla własnych towarów danego państwa członkowskiego.

b) Wyjątek: w przypadku braku harmonizacji, państwo członkowskie może odstąpić od tej 
zasady i podjąć środki zabraniające lub ograniczające dostęp takich towarów na rynek 
krajowy, tyko wtedy, gdy środki te są (i) konieczne, (ii) proporcjonalne i (iii) uzasadnione 
względami opisanymi w art. 30 traktatu WE lub nadrzędnymi wymogami leżącymi 

  
1 COM(2007) 37 i COM(2007) 53
2 Dane przedstawione przez komisarza Güntera Verheugena podczas prezentacji pakietu w zakresie towarów 
w dniu 14 lutego 2007 r. 
3 COM(2007)36
4 Drugie dwuletnie sprawozdanie w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania na jednolitym rynku, 
COM(2002)419 z dnia 23.07.2002 r.
5 Sprawozdanie grupy wysokiego szczebla pod przewodnictwem Wima Koka, listopad 2004 r.
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w interesie ogólnym. Zatem gdy spełnione są wspomniane wymogi, państwo członkowskie 
przeznaczenia zachowuje możliwość zastosowania tych środków w stosunku do produktów.

Dotychczas nie sporządzono wykazu produktów, do których powinna mieć zastosowanie
zasada wzajemnego uznawania. Jednakże zdaniem sprawozdawcy można wyróżnić dwie 
szerokie kategorie takich produktów:

(1) produkty, dla których nie ma harmonizacji przepisów na szczeblu UE. Kategoria ta 
obejmuje rowery, drabiny, rusztowania, artykuły z metali szlachetnych, artykuły dziecięce, 
zbiorniki i pojemniki.
(2) produkty częściowo zharmonizowane. Na przykład: aspekty funkcjonalne, klimatyczne i 
dotyczące skuteczności systemów alarmowych nie są zharmonizowane w przeciwieństwie do 
wszystkich pozostałych aspektów. Ta kategoria obejmuje również tekstylia, obuwie, 
technologię informatyczną, określone typy pojazdów silnikowych, materiały elektryczne oraz 
niektóre produkty spożywcze.

Ogólnie rzecz biorąc, wydaje się, że zasada wzajemnego uznawania działa dobrze 
w przypadku produktów nieskomplikowanych (np. rowerów, zbiorników lub pojemników). 
Natomiast zastosowanie jej w przypadku produktów technicznie złożonych lub produktów, 
w których ważną rolę odgrywają aspekty bezpieczeństwa lub zdrowotne, wydaje się mniej 
skuteczne (np. w przypadku autobusów, samochodów ciężarowych, produktów budowlanych 
lub metali szlachetnych).1

Zagadnienia do dyskusji

Na początku sprawozdawca chciałby przedstawić kilka zagadnień wstępnych, które 
wymagają dokładnego rozważenia. W zależności od tego, jak będzie przebiegać debata 
w komisji IMCO i prace techniczne w Radzie, zarówno te, jak i wszelkie inne problemy 
wyłaniające się z rozważań komisji IMCO mogą stać się przedmiotem poprawek zgłoszonych 
przez sprawozdawcę.

Przedmiot i zakres (rozdział 1)

Artykuł 1

Artykuł 1 dotyczy celów wniosku. 

Zdaniem sprawozdawcy we wniosku należy w sposób bardziej precyzyjny przedstawić jego
główny cel, mianowicie zapewnienie swobodnego przepływu towarów w obszarze 
niezharmonizowanym. W rzeczywistości, stosowanie krajowych przepisów technicznych do 
produktów wprowadzonych zgodnie z prawem do obrotu w innym państwie członkowskim 
stanowi odstępstwo od tej swobody.

  
1 Drugie dwuletnie sprawozdanie w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania na jednolitym rynku, 
z dnia 23.07.2002 r.
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Artykuł 2

Ustęp 1

Ustęp ten dotyczy zakresu wniosku. 

Sprawozdawca może dokonać przeglądu tego ustępu, jeżeli zajdzie potrzeba wprowadzenia 
zmian w celu większej jasności prawnej.

Ustęp 2

Ustęp 2 ustanawia definicję „przepisów technicznych”, która została zaczerpnięta
z dyrektywy 98/34/WE.1

Sprawozdawca zbada, czy konieczne są jakiekolwiek adaptacje przedmiotowej definicji 
w związku ze sprawami rozpatrywanymi obecnie przed Europejskim Trybunałem 
Sprawiedliwości. Ponadto sprawozdawca może również ocenić, czy niezbędne są kolejne 
definicje.

Artykuł 3

Artykuł 3 ma na celu zagwarantowanie, że przedmiotowe rozporządzenie nie pozostaje 
w sprzeczności z istniejącym prawodawstwem wspólnotowym.

Ważne jest, by przedmiotowe rozporządzenie było zgodne i innymi instrumentami 
wspólnotowymi. Zatem sprawozdawca rozważy wprowadzenie poprawek do tekstu w celu 
sprecyzowania związku omawianego rozporządzenia z wymienionymi dyrektywami. 

Stosowanie przepisu technicznego (rozdział 2)

Artykuł 4

Ponieważ zasada wzajemnego uznawania nie funkcjonuje automatycznie, art. 4 definiuje 
procedurę dla przypadków, gdy państwo członkowskie zamierza w drodze decyzji odmówić 
wzajemnego uznawania i zastosować w to miejsce krajowe przepisy techniczne.

Sprawozdawca oceni, czy zachodzi potrzeba doprecyzowania procedury wydawania decyzji 
odmownych w odniesieniu do zasady wzajemnego uznawania. Podstawą takich decyzji 
powinna być ocena zgodności produktu z przepisami technicznymi państwa członkowskiego, 
w którym został on po raz pierwszy wprowadzony do obrotu (co oznacza przede wszystkim, 
że dany produkt został wprowadzony zgodnie z prawem do obrotu). Podczas podejmowania 

  
1 Dyrektywa 98/34/WE ustanawiająca procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów 
technicznych.
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decyzji należy także przeprowadzić odpowiednią weryfikację poziomów ochrony (tj. poprzez
porównanie ochrony zapewnianej w ramach przepisów krajowych w państwie wprowadzenia 
do obrotu z poziomem ochrony wymaganej przez „przyjmujące” państwo członkowskie).

Wyjaśnienia nie stanowiłyby żadnego dodatkowego obciążenia administracyjnego, gdyż 
dotyczyłyby jedynie organów niestosujących jeszcze prawidłowo wzajemnego uznawania.

Sprawozdawca rozważy również określenie terminu dostarczenia powiadomienia o decyzji.

Wreszcie w celu zwiększenia spójności rozdziału 2 sprawozdawca uważa za stosowne 
dostosowanie treści art. 5 do treści art. 4 oraz włączenie obecnego tekstu art. 6 do art. 4.

Punkty kontaktowe ds. produktów (rozdział 3)

Artykuł 7 i 8

Celem art. 7 i 8 jest uniknięcie niepewności prawnej, wzmocnienie współpracy 
administracyjnej oraz ułatwienie dialogu między zainteresowanymi stronami.

Sprawozdawca chciałby zapewnić, że punkty kontaktowe ds. produktów będą działać jako 
punkty wsparcia dla wdrażania zasady wzajemnego uznawania.

Zdaniem sprawozdawcy dostęp do informacji o krajowych przepisach technicznych ma 
pierwszorzędne znaczenie dla podmiotów gospodarczych, którym często trudno jest zdobyć 
wiedzę na temat podobieństwa ich własnych przepisów technicznych do tych obowiązujących 
w państwie członkowskim przeznaczenia. Punkty kontaktowe mogłyby zatem dostarczać 
odpowiednich informacji dotyczących wdrażania przedmiotowego rozporządzenia oraz 
funkcjonowania zasady wzajemnego uznawania.

Ponadto sprawozdawca uważa, że istotne jest, by punkty kontaktowe mogły przyczyniać się 
do wzmacniania mechanizmów pozasądowego rozwiązywania problemów.

Przepisy końcowe (rozdział 4)

Artykuł 10

Art. 10 nakłada na państwa członkowskie obowiązek „przesyłania Komisji, na jej wniosek, 
szczegółowego sprawozdania w sprawie wdrożenia niniejszego rozporządzenia, włącznie 
z informacjami na temat jakichkolwiek pisemnych powiadomień lub decyzji przesłanych 
zgodnie z art. 4....".

Sprawozdawca uważa, że zwrot «na jej wniosek» tworzy niepewność prawną dla państw 
członkowskich – nie jest jasne, kiedy państwa członkowskie muszą spełnić swoje 
zobowiązania sprawozdawcze. Dlatego sprawozdawca rozważy wprowadzenie określonego 
terminu przedłożenia tych sprawozdań Komisji (np. raz w roku).
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W przeciwieństwie do procedury przewidzianej w decyzji 3052/95, w art. 10 nie
uwzględniono natychmiastowej oceny Komisji dotyczącej decyzji państwa członkowskiego 
o odstąpieniu od wzajemnego uznawania. W celu monitorowania prawidłowego stosowania
zasady wzajemnego uznawania, zdaniem sprawozdawcy Komisja powinna analizować 
decyzje zawarte w (rocznych) sprawozdaniach i oceniać przedstawiane uzasadnienia. 
Ponadto, po wejściu w życie przedmiotowego rozporządzenia, Komisja mogłaby co trzy lata 
przedkładać Parlamentowi i Radzie sprawozdania w sprawie jego wdrażania, wraz 
z informacjami dotyczącymi oceny Komisji.

Artykuł 13

Art. 13 dotyczy wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia. Sprawozdawca uważa za 
konieczne wprowadzenie, dodatkowo, określonego terminu dla stosowania przepisów 
odnoszących się do punktów kontaktowych ds. produktów, by pozostawić państwom 
członkowskim wystarczającą ilość czasu na ich utworzenie (np. sześć miesięcy po wejściu 
w życie przedmiotowego rozporządzenia).

Zagadnienia różne

Sprawozdawca rozważy włączenie do przedmiotowego rozporządzenia przepisu dotyczącego
utworzenia strony internetowej zawierającej wykaz produktów, do których ma zastosowanie 
zasada wzajemnego uznawania. Sprawozdawca chciałby również, by na stronie internetowej
publikowano przykładowo listę punktów kontaktowych ds. produktów oraz statystyki 
dotyczące liczby przypadków, w których zasada wzajemnego uznawania jest stosowana, 
przywoływana i odrzucana, na podstawie informacji przesyłanych przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 10.


