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Zasady podstawowe

równość - niedyskryminacja arbitralna 

wolność 

poszanowanie praw podstawowych



Etapy integracji

strefa wolnego handlu (NAFTA, EOG) 

unia celna (GATT) 

rynek wewnętrzny 

unia walutowa 

pełna integracja gospodarcza i polityczna



Rynek wewnętrzny

od 1986 (JAE) zastąpił tzw. wspólny rynek (common 
market) 

Biała Księga dot. jednolitego rynku - ograniczenia: 

fizyczne 

formalne 

fiskalne



Propozycje Komisji

zasada wzajemnego uznania 

harmonizacja zupełna



Rynek wewnętrzny (1993)

obejmuje obszar bez granic wewnętrznych, w którym 
jest zapewniony swobodny przepływ 

towarów 

osób 

usług (przedsiębiorczości) 

kapitału (płatności)



Zasady RW

otwarta gospodarka rynkowa 

społeczny wymiar rynku 

element transgraniczny!!!



Na czym polega rynek 
wewnętrzny?

Znoszenie barier i ograniczeń 

Działania antymonopolowe  

zakaz zmowy cenowej, kontrola podaży, transakcje łączne i 
nierówne warunki 

zakaz pomocy publicznej 

równość podatkowa 

Pobudzanie konkurencji



Konstrukcja swobód

zakaz ograniczeń 

dyskryminacji pośredniej 

dyskryminacji bezpośredniej 

utrudniania dostępu do rynku



Polityki i działania 
wewnętrzne UE

dot. swobód 

Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości 

wspólne reguły dot. konkurencji, podatków i zbliżania 
ustawodawstw 

polityki UE - transportowa, gospodarcza i pieniężna, 
rolnictwa i rybołówstwa, zatrudnienia, społeczna, ochrony 
konsumentów, energetyki, środowiska naturalnego itd.





Swoboda przepływu 
towarów



Swobodzie przepływu 
towarów podlegają

wszystkie towary pochodzące z państw członkowskich 
UE (EOG) oraz towary z państw trzecich, które znajdują 
się w legalnym obrocie w państwach członkowskich UE. 

brak barier administracyjnych, prawnych, 
technicznych i fiskalnych



Istota swobody

unia celna (kompetencje wyłączne UE) - Wspólna Taryfa Celna 

zakaz nakładania nowych ceł i opłat o skutku równoważnym do 
ceł 

zakaz ograniczeń ilościowych i środków o skutku równoważnym 

zakaz dyskryminacyjnego i protekcjonistycznego 
opodatkowania 

nakaz reorganizacji handlowych monopoli państwowych.



Towar

TSUE (1968): wszelkie produkty posiadające wartość 
wymierną w pieniądzu i mogące stanowić przedmiot 
transakcji handlowych 

Dalsze orzecznictwo zalicza: dzieła sztuki, monety/
banknoty poza obiegiem, energia elektryczna, nagrany 
program telewizyjny 

Przykłady wyłączeń: pieniądze w obiegu, ulotki, audycje 
i programy nadawane.



Towar dopuszczony do obrotu

(…)produkt pochodzący z PC lub państwa trzeciego, 
który został legalnie wprowadzony na terytorium 
jednego z PC (także spełnił wszelkie formalności).  

Polegalnym wprowadzeniu towaru obcego jest on 
uważany za produkt unijny - zakaz dyskryminacji



Pochodzenie towaru

Towar wyprodukowany w UE - w całości na terytorium 
jednego/kilku PC lub wytworzony na terytorium PC z 
użyciem legalnie dopuszczonych do obrotu na rynku 
wewnętrznym składników importowanych 

Kodeks celny WE (1992) (UE nie ma służby celnej) 

towary uprzywilejowane - preferencje dla ponad 200 
państw (inna definicja pochodzenia - ostatnia 
istotna, ekonomicznie uzasadniona obróbka/
przetworzenie - zwiększająca wartość towaru o 
ponad 50% lub ponad 50% nowych części)



Zakaz ceł i opłat o skutku 
równoważnym (od 1970)

opłata o SR - każde obciążenie pieniężne, nawet 
minimalne, nałożone jednostronnie na towary z innego 
PC - bez względu na nazwę, cel, sposób pobierania i 
przeznaczenie środków



Zakaz dyskryminacyjnego i 
protekcjonistycznego opodatkowania

zakaz dyskryminacji podatkowej towarów podobnych ze 
względu na kraj pochodzenia (110 TFUE) 

zakaz jakiegokolwiek gorszego traktowania pod 
względem podatkowym towaru z innego PC - raty, 
tryb, terminy itp.



Maciej Brzeziński

akcyza na nowy samochód 2%, na 8-letni - 65% 

TSUE: niezgodny z prawem UE jest podatek akcyzowy w 
zakresie, w jakim kwota podatku przewyższa 
rezydualną kwotę tego podatku zawartą w wartości 
rynkowej podobnych, zarejestrowanych wcześniej, 
pojazdów.



Kompetencje PC

ustalanie i różnicowanie podatków (oprócz VAT i 
akcyzy), jeśli nie prowadzi do: 

dyskryminacji produktów importowanych 
(podobnych!) 

ochrony produktów krajowych (wykorzystywanych 
zastępczo!)



Towary podobne

1. ta sama klasyfikacja (podatkowa, celna, statystyczna 
itp.) 

2. zaspokajają te same potrzeby (porównywalne 
zastosowanie)



Towary wykorzystywane 
zastępczo

KE vs Francja - koniak i whisky 

KE vs UK - wyższy podatek na wino niż na piwo



Zakaz ograniczeń ilościowych 
i o SR

integracja negatywna - przeszkoda (Rozporządzenie 1998) 

powoduje poważne naruszenie swobodnego 
przepływu towarów poprzez utrudnianie, opóźnianie 
lub niedopuszczenie do jego wywozu/przywozu 
transportu 

powoduje poważne straty u osób fizycznych 

wymaga natychmiastowego działania w celu 
uniknięcia ryzyka kontynuacji



Częste naruszenia

regulacje dot. importu - licencje, inspekcje, kontrole 

obowiązek przedstawicielstwa lub magazynów 

zakazy dot. konkretnych produktów 

krajowe certyfikaty 

szczegółowe wymogi (waga, skład, opakowanie) 

zakaz reklamy



Ograniczenia ilościowe

wszelkie środki państwowe całkowicie zakazujące importu/eksportu 
towarów 

środki ograniczające przywóz/wywóz towarów przez zastosowanie 
kryterium 

liczby sztuk 

wartości 

wagi 

czasu - kontyngenty



ŚOR - Dassonville

Belgijski importer zakupił we Francji whisky 
pochodzącą z Wielkiej Brytanii (wtedy poza WE) i 
sprowadził ją do Belgii. Dassonville samodzielnie 
wystawił świadectwo pochodzenia (wymagane prze 
dekret z 1934 r. dla lakoholi importowanych) „Scotch 
whisky” (butelki miały brytyjską naklejkę 
potwierdzającą). 



Formuła Dassonville

Wszelkie przepisy PC dot. obrotu handlowego mogące 
bezpośrednio lub pośrednio, rzeczywiście lub 
potencjalnie utrudnić wewnątrzwspólnotową wymianę 
handlową uznać należy za środek o skutku 
równoważnym do ograniczeń ilościowych. 

Poza tym: czystość piwa, prostopadła margaryna, „Buy 
Irish”, alarmy pożarowe.



Usprawiedliwienie 
ograniczeń krajowych

Względy 

moralności publicznej - lalki Conegate 

porządku publicznego - srebrne monety (1) 

bezpieczeństwa publicznego - irlandzka ropa 

ochrony zdrowia i życia ludzi i zwierząt oraz rośliny 

ochrona narodowych dóbr kultury (0!) 

ochrona własności przemysłowej i handlowej



Warunki stosowania 
ograniczeń

zakaz arbitralnej dyskryminacji 

zasada proporcjonalności 

ciężar dowodu spoczywa na PC



Formuła Cassis de Dijon 
(ŚOR!!!)

Wymogi konieczne/imperatywne/nadrzędne 

brak harmonizacji unijnej 

środki krajowe są niedyskryminujące 

wprowadzenie konieczne do ochrony interesu publicznego 

proporcjonalne 

uwzględniają interes UE 

ciężar dowodu na PC



Formuła Cassis de Dijon (2)

Zasada wzajemnego uznawania standardów 

If something is good for the French, then it should be 
also good for the German



Formuła Keck

francuski zakaz dumpingu pod sankcją karną - menedżerowie 
Keck i Mithouard 

regulacja nie jest  ŚOR, jeśli 

jest jednakowo stosowana do podmiotów krajowych i 
zagranicznych 

wpływa (prawnie i faktycznie) na podmioty krajowe i 
zagraniczne identycznie 

nie ogranicza dostępu do towarów zagranicznych



Orzecznictwo post-Keck

Test dostępu do rynku - czy regulacja krajowa nie 
utrudnia towarom importowanym dostępu do rynku? 

Sprawdzenie, czy norma usprawiedliwiona art. 36/
wymogami koniecznymi 

Wyjście poza zakres prawa UE - reguły dot używania 
produktów


