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Tabela wyników rynku wewnętrznego

•

Polska na szarym końcu w transpozycji dyrektyw w dziedzinie rynku wewnętrznego

Polska jest na szarym końcu jeśli chodzi o przestrzeganie unijnego prawa w dziedzinie rynku
wewnętrznego - tak wynika z danych zaprezentowanych przez Komisję Europejską. Gorzej
od Polski wypadają tylko Włochy, biorąc pod uwagę specjalny limit 1 procenta nieprzyjętych
dyrektyw do krajowego prawodawstwa.
W Polsce wynosi on 1,7%, a we Włoszech 2,1%. Z całej Wspólnoty tylko 7 państw, w tym
Polska, przekroczyło dozwolony limit niewdrożonych unijnych przepisów. To zła informacja,
bo ułatwienia gospodarcze na unijnym rynku wewnętrznym czy większa liberalizacja
przepisów ma być jednym z priorytetów przewodnictwa Polski w Unii Europejskiej.
Komisja Europejska wprawdzie przyznała, że w ostatnim półroczu Polska nadrobiła
zaległości, ale i tak nadal wypada słabo. Jeśli chodzi o liczbę unijnych dyrektyw, które nie
zostały na czas przyjęte bądź zostały wdrożone do polskiego prawa nieprawidłowo, to Polska
także zajmuje przedostatnie miejsce z liczbą prawie 50 takich przypadków i ponownie
wyprzedza tylko Włochy. W liczbie postępowań przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii
Europejskiej w Luksemburgu na tle innych Polska wypada już lepiej. Warszawa ma obecnie
53 otwarte sprawy i też poprawiła się w porównaniu z ostatnim rokiem. Najgorsza pod tym
względem jest Belgia, która ma o połowę więcej otwartych postępowań od Polski.
•

Poprawa transpozycji przepisów w dziedzinie rynku wewnętrznego w UE

Mimo niekorzystnej koniunktury według najnowszej tabeli wyników rynku wewnętrznego
opracowanej przez Komisję Europejską państwa członkowskie nadal dobrze sobie radzą z
terminowym wdrażaniem przepisów dotyczących rynku wewnętrznego do prawa krajowego.
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Średnio zaledwie 0,9 % dyrektyw z dziedziny rynku wewnętrznego, których termin
transpozycji minął, nie zostało wdrożonych do prawa krajowego, a wskaźnik ten utrzymuje
się bez zmian przez ostatnie sześć miesięcy. Oznacza to, że państwom członkowskim udało
się akurat zmieścić w wytyczonym w 2007 r. przez szefów państw i rządów limicie
wynoszącym 1%. W ciągu ostatnich 12 miesięcy państwa członkowskie zdołały ponadto
skrócić o niemal 40% przeciętny czas potrzebny na transpozycję dyrektywy UE do prawa
krajowego. Jeśli chodzi o stosowanie przepisów UE, liczba odnotowanych uchybień uległa
zmniejszeniu o 11% w porównaniu ze stanem sprzed pół roku. Swoje zaległości w znacznym
stopniu nadrobiły Grecja, Portugalia i Luksemburg, natomiast Malta jest nadal
najefektywniejszym państwem w tym zakresie. Nowa tabela wyników rynku wewnętrznego
świadczy o skuteczności odpowiednich działań podejmowanych przez państwa członkowskie.
Komentarz komisarza ds. rynku wewnętrznego i usług Michela Barniera: „Cieszy mnie, że
pomimo obecnych trudności gospodarczych rządy nie ustają w wysiłkach, by przestrzegać
wyznaczonych terminów wprowadzania reguł jednolitego rynku do prawa krajowego. Nawet
państwa borykające się z najpoważniejszymi skutkami kryzysu nie uciekły się do praktyk
protekcjonistycznych, ale trwają przy twardych zasadach jednolitego rynku. Tym samym
podkreślamy ponownie ze wzmożonym naciskiem, że Europie potrzeba faktycznie
funkcjonującego jednolitego rynku, który jest i pozostanie fundamentem, na którym opieramy
trwały wzrost gospodarczy.”
•

Wdrożenie dyrektyw dotyczących rynku wewnętrznego

- Średni wskaźnik braków transpozycji w UE, czyli odsetek dyrektyw dotyczących rynku
wewnętrznego, które nie zostały terminowo wdrożone do prawa krajowego we wszystkich
27 państwach członkowskich, nie uległ zmianie, utrzymując się na poziomie 0,9%.
- Całkowita liczba państw członkowskich spełniających wymóg nieprzekroczenia
jednoprocentowego wskaźnika braku transpozycji wzrosła z 18 do 20 państw
członkowskich.
- Ogółem spośród 20 państw członkowskich spełniających wymóg nieprzekroczenia
jednoprocentowego wskaźnika braku transpozycji aż 6 państw poprawiło lub wyrównało
swoje niedociągnięcia w transpozycji sprzed sześciu miesięcy: są to: Malta, Irlandia,
Portugalia, Grecja, Luksemburg i Łotwa. Kraje te dowiodły, że nawet w dzisiejszej
niełatwej sytuacji można utrzymywać lub nawet doskonalić efekty prac nad transpozycją
prawa unijnego.
- Grecja, Portugalia i Luksemburg osiągnęły największą skalę poprawy, odnotowując swoje
najlepsze jak dotąd wyniki. Zaledwie przed sześcioma miesiącami należały do państw o
najwyższym wskaźniku braku transpozycji w całej UE (wynoszącym odpowiednio: 2,4%,
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2,1% i 1,5%). Cieszy przede wszystkim fakt, że właśnie tym trzem państwom
członkowskim udało się znacząco zmniejszyć zaległości i po raz pierwszy obniżyć
wskaźnik braku transpozycji do poziomu poniżej 1%..
- Malta ponownie osiągnęła najwyższą skuteczność transpozycji: pozostały jej zaledwie
dwie dyrektywy oczekujące na transponowanie.
- Niemniej siedem państw członkowskich przekroczyło jednoprocentowy wskaźnik braku
transpozycji. Są to: Austria, Republika Czeska, Estonia, Cypr, Węgry, Polska i
Włochy. Włochy podwoiły swój wskaźnik braku transpozycji z poziomu 1,1% do 2,1%,
stając się krajem o największych ze wszystkich zaległościach w transponowaniu.
- Przed rokiem państwa członkowskie potrzebowały średnio 9 dodatkowych miesięcy na
transpozycję dyrektywy po wygaśnięciu odpowiedniego terminu. Z tego właśnie powodu
Komisja wezwała państwa członkowskie do zwiększenia i skoncentrowania wysiłków na
konieczności zmniejszenia opóźnień w transpozycji obowiązującego prawa. Ogółem
państwa członkowskie zdołały skrócić przeciętne opóźnienie transpozycji o niemal 40%,
do 5,8 miesiąca.

•

Uchybienia zobowiązaniom państw członkowskich

- Ogólna liczba postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego
w odniesieniu do rynku wewnętrznego spadła o 11% w porównaniu ze stanem sprzed pół
roku. W ostatnich latach Komisja wprowadziła szereg alternatywnych metod
rozwiązywania takich problemów oraz mechanizmów rozpatrywania skarg1, co znacznie
przyczyniło się do rzeczywistego zmniejszenia zaległości.
- Największa liczba uchybień nadal dotyczy takich dziedzin jak „podatki i unia celna” oraz
„ochrona środowiska”.
- Przeciętna liczba trwających postępowań w sprawie uchybienia wynosi 40 spraw na
państwo członkowskie, wobec 46 spraw jeszcze pół roku temu. Najwięcej postępowań w
sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego toczy się przeciwko Belgii
oraz kolejno przeciwko Grecji i Włochom.
- Przeciętny czas, jakiego wymaga rozstrzygnięcie takiego postępowania, w dalszym ciągu
ulega skróceniu w przypadku państw dawnej piętnastki UE, wydłuża się natomiast w
odniesieniu do państw UE-12.

1

SOLVIT: http://ec.europa.eu/solvit
CHAP to opracowana przez Komisję w 2009 r. baza danych służąca rejestrowaniu i rozpatrywaniu skarg oraz
wniosków o udzielenie informacji w odniesieniu do stosowania prawa UE przez państwa członkowskie.
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- Państwa członkowskie wciąż potrzebują dłuższego czasu, przeciętnie ponad 18 miesięcy,
na wykonanie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE, mimo że ich obowiązkiem jest
podjęcie natychmiastowych działań.
- największe opóźnienie ma Irlandia, której zastosowanie się do orzeczeń zajmuje średnio
około 25 miesięcy.

•

Tabela wdrażania i stosowania przepisów rynku wewnętrznego

Tabela wdrażania i stosowania przepisów rynku wewnętrznego umożliwia przegląd sytuacji
państw członkowskich w zakresie wdrażania i przestrzegania przepisów rynku wewnętrznego.
Sama terminowa transpozycja nie gwarantuje faktycznej skuteczności przepisów, ponieważ
równie ważne jest, by były one transponowane prawidłowo i odpowiednio stosowane (patrz:
załącznik).
Tabela uwypukla fakt, iż jedynie małej liczbie państw członkowskich udaje się osiągnąć wyniki
lepsze od średniej unijnej, kiedy weźmiemy pod uwagę różne wskaźniki dotyczące
wprowadzania przepisów w życie (patrz: załącznik). Ogólnie najlepszymi wynikami może
pochwalić się Malta.
•

W centrum uwagi: ostatnie przykłady osiągnięć państw członkowskich

Grecja, Portugalia i Luksemburg wykazały się znaczącym obniżeniem wskaźnika braków
transpozycji, podczas gdy Malta ma nadal najmniejsze zaległości. W celu propagowania
najlepszych wzorów, jeden z rozdziałów tabeli wyników rynku wewnętrznego poświęcono na
uwypuklenie pozytywnych doświadczeń wprowadzonych przez wybrane państwa członkowskie
mechanizmów.
Pełna treść najnowszej „Tabeli wyników rynku wewnętrznego” znajduje się na stronie:
http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Opracowała:
Dr Magdalena Skulimowska2
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Na podstawie informacji Komisji Europejskiej i PAP.
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