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II częśd swobody towarowej:
Ograniczenia ilościowe w przywozie i wywozie oraz wszelkie środki o skutku równoważnym; pojęcie
środków o skutku równoważnym do ograniczeo ilościowych, formuła Dassonville oraz wyjątki
traktatowe z art. 36 TFUE !
Art. 34 , 35 i 36 TFUE
Ograniczenia ilościowe w przywozie, ograniczenia ilościowe w wywozie oraz wyjątki w stosowaniu
zakazów lub ograniczeo przywozowych, wywozowych lub tranzytowych, uzasadnionych względami
moralności publicznej, porządku publicznego, bezpieczeostwa publicznego, ochrony zdrowia i życia
ludzi i zwierząt lub ochrony roślin, ochrony narodowych dóbr kultury o wartości artystycznej,
historycznej lub archeologicznej, bądź ochrony własności przemysłowej i handlowej.
Formuła Dassonville Sprawa C-8/74
 Tekst formuły: środki o skutku równoważnym, to wszystkie przepisy paostw członkowskich,
które mają zastosowanie do obrotu i mogą utrudniad handel rzeczywiście lub potencjalnie;
mogą mied charakter praktyki administracyjnej lub innych utrudnieo, nawet nieznacznych,
dotyczy to przepisów regulujących skład, kształt produktu, nazewnictwo, itd.
działania organów administracji oraz sądów - sprawa Komisja p. Francja 265/95
restrykcje związane z eksportem - m.in. sprawa Komisja p. Francji 68/76 (1977)
promocja produktów krajowych, sprawa Komisja p. Irlandii 249/81 (1982) oraz sprawa Apple and
Pear Council 222/82 (1983)
„Ciągi” orzecznicze post-Dassonville:
Sprawa Walter Rau Lebensmittelwerke v De Smedt PVBA nr C-261/81 !!!
C-178/84 – Komisja p. Niemcy
Sprawa KE p. Francja C-265/95 WAŻNE
Dopuszczalne ograniczenia ilościowe (art. 36 TFUE):
 Sprawa 34/79 Henn i Darby *1979+ ECR 3795 (moralnośd publiczna)
 Sprawa 121/85 Conegate *1986+ ECR 1007 (moralnośd publiczna)
 Sprawa 154/85 Komisja v. Włochy *1987+ ECR (porządek publiczny)
 Sprawa 72/83 Campus Oil *1984+ ECR 2727 (bezpieczeostwo publiczne)

 Sprawy C-1/90 i C-176/90 Aragonesa [1991] ECR I-4151 (zdrowie publiczne); Sprawa C322/01 DocMorris NV [2003] ; sprawa z 24 listopada 2005 r. C-366/04 Schwarz (zdrowie
publiczne)
 Sprawy: C-262/02 Komisja v. Francja, C-429/02 Bacardi [2003] (zdrowie publiczne)
 Sprawa 7/61 Komisja v. Włochy *1961+ ECR 633 (art. 30 dotyczy czynników innych niż
gospodarcze)
 Sprawa 152/78 Komisja v. Francja *1980+ ECR 2299 (nie mogą stanowid środków arbitralnej
dyskryminacji)
Ochrona własności intelektualnej a rynek wewnętrzny



Teoria wyczerpania praw – zob. sprawy połączone C-267/95 i C-268/95 Merck p. Primecrown
[1996]; sprawa 78/70 Deutsche Grammophon p. Metro.
Import równoległy : Dwa pierwsze orzeczenia ETS z 1974 (Sterling Drug i Centrafarm )

