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Wstęp
Przedstawiona publikacja jest siódmym tomem w ramach szesnastotomowej serii
kompleksowego, szerokiego i pogłębionego opracowania pt. System prawa Unii Europejskiej pod ogólną redakcją naukową prof. Andrzeja Wróbla. Jest to dzieło zbiorowe
poświęcone prawu rynku wewnętrznego UE, a więc unormowaniom, które nadają prawny kształt dla najbardziej współcześnie zaawansowanej postaci integracji gospodarczej
pomiędzy państwami na arenie międzynarodowej.
Zakres przedstawionego opracowania obejmuje badania dotyczące zespołu warunków koniecznych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania porządku gospodarczego w Unii Europejskiej. Składa się nań w pierwszym rządzie ogół norm prawnych
oraz zasad dotyczących zarządzania wspólnym rynkiem w UE. Oprócz nich jednak,
ze względu na swoisty charakter integracji państw członkowskich w UE, porządek ten
wymaga także szerokiego uwzględnienia kontekstu społecznego i politycznego i dopiero wszystkie te elementy traktowane łącznie można uznać za nieodzowne składniki
ładu prawnego w Unii Europejskiej, które składają się na tytułowy dla przedstawionej
serii „System prawa UE”.
Rynek wewnętrzny jest bezsprzecznie wiodącą ideą, pierwszoplanowym przedsięwzięciem gospodarczo-prawnym i głównym programem polityczno-społecznym dla systemu prawa UE. Jest podstawą i rdzeniem dla integracji państw członkowskich w Unii
Europejskiej i dlatego na uwagę zasługują przyjęte w tym obszarze rozwiązania koncepcyjne, o charakterze konstrukcyjnym i strukturalnym. Służą one urzeczywistnieniu
rynku wewnętrznego w UE, określają jego charakter prawny, wskazują przyjęty model
regulacyjny i model ochrony, wytyczają zakres podmiotowy i przedmiotowy. Jak się
jednak okazuje, rynek wewnętrzny nie ma charakteru homogenicznego i może wykazywać specyfikę w aspektach sektorowych oraz w swoistych obszarach tj. np. ochrona
zdrowia, zabezpieczenia społeczne, czy hazard. Przedstawione opracowanie jest szeroką
analizą prawną w tym zakresie.
Nie tylko charakterystyka prawna i zakres, ale także kontekst normatywny rynku wewnętrznego jest bardzo złożony i wielowątkowy. Biorąc to pod uwagę, w przestawionym opracowaniu wyodrębniono szczególne obszary integracji ekonomicznej
tj. wyspecjalizowane, dynamiczne rynki farmaceutyczny i energetyczny, Unię gospodarczo-walutową, o której mówi się, że stanowi etap poprzedzający całkowitą integrację
gospodarczą uczestniczących w niej państw, czy wreszcie rynek finansowy, uznawany
za jeden z najważniejszych elementów współczesności. Pogłębiona analiza prawna tych
obszarów pozwala nie tylko na zrozumienie zasad ich funkcjonowania w ramach rynku
wewnętrznego UE, ale nade wszystko pozwala docenić znaczenie i wpływ tego rynku
na bezpieczeństwo i stabilność systemu politycznego i społecznego w całej Europie.
Niniejsze opracowanie jest efektem pracy zespołu w osobach: prof. UWr dr hab.
Dariusz Adamski; dr hab. Aleksander Cieśliński; prof. UAM dr hab. Magdalena Fedorowicz; prof. UAM dr hab. Katarzyna Kokocińska; dr Piotr Lissoń; prof. dr hab. Tomasz
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Nieborak; prof. INP PAN dr hab. Monika Szwarc; prof. UW dr hab. Anna Zawidzka-Łojek. Niech słowo wstępne będzie zatem okazją także dla podziękowań ze strony
Redaktor naukowej za wielomiesięczną pracę i zaangażowanie Autorów – znakomitych
badaczy prawa UE, wybitnych specjalistów zajmujących się teorią oraz stosowaniem
prawa Unii przez instytucje unijne i krajowe.
Opracowania w przedstawionym tomie powstały na podstawie obszernego materiału
normatywnego, orzecznictwa sądów unijnych i krajowych, a także bogatej literatury
polskiej i zagranicznej. Autorzy i Redaktor naukowa są przekonani, że dzieło, które
oddają w ręce Czytelników spełni oczekiwania tak przedstawicieli nauki, jak i praktyków prawa. Stanowi ono bowiem źródło rzetelnej, wszechstronnej i pogłębionej wiedzy
o zasadach i formach funkcjonowania rynku wewnętrznego w UE.
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