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Bevezetés

A belső piac Európa gazdasági növekedésének sarokköve, amely a négy szabadságra épül: a 
személyek, az áruk, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgására. Az áruk minden tekintetben 
jól működő belső piaca érdekében alapvető fontosságú a technikai akadályok megszüntetése. 
Az áruk terén ennek eléréséhez az eszközök két fő típusa létezik:

i. a nemzeti jogszabályok közelítése, amikor a technikai akadályokat a nemzeti műszaki 
szabályok harmonizálásával szüntetik meg. Az árukra vonatkozó belső piaci 
intézkedéscsomagban szereplő három jogalkotási intézkedés közül kettő a belső piac 
harmonizált területére vonatkozik1, amely az EU-n belüli árukereskedelem 75%-át fedi le, és 
1,5 trillió EUR értéket képvisel.2

ii. kölcsönös elismerés – ami e munkadokumentum tárgyát képezi3 – az áruk nem 
harmonizált területére vonatkozik; ez az EU-ban gyártott áruk durván 25%-át fedi le, és 430 
milliárd EUR értéket képvisel.4 A kölcsönös elismerés alkalmazása elmaradásának költségeit 
körülbelül 150 milliárd euróra becsülik.5

Kölcsönös elismerés

A kölcsönös elismerés elve az Európai Bíróság joggyakorlatából ered, különösen a jól ismert, 
1979. február 20-i Cassis de Dijon ügyből.

Az elv egy szabályon és egy kivételen alapul:

a) Általános szabály: a tagállamok elvileg nem tilthatják meg vagy korlátozhatják a 
területükön olyan áruk értékesítését, amelyeket egy másik tagállamban jogszerűen állítanak 
elő és forgalmaznak, még akkor sem, ha ezeket az árukat a saját áruira alkalmazottaktól eltérő 
műszaki vagy mennyiségi előírások alapján állítják elő.

b) Kivétel: harmonizáció hiányában a tagállamok csak akkor térhetnek el ettől az elvtől és 
tehetnek az ilyen áruk nemzeti piacra jutását tiltó vagy korlátozó intézkedéseket, ha ezek az 
intézkedések az EK-Szerződés 30. cikkében leírt okok alapján i. szükségesek, ii. arányosak és 
iii. indokoltak, vagy a közérdeket kiemelten szolgáló követelményeken alapulnak. A 

  
1 COM(2007) 37 és COM(2007) 53
2 A Verheugen főbiztos által az árukra vonatkozó intézkedéscsomag 2007. február 14-i ismertetésekor közölt
adatok.
3 COM(2007)36
4 Második kétéves jelentés a kölcsönös elismerés elvének az egységes piacon történő alkalmazásáról, 
COM(2002)419, 2002.7.23.
5 A Wim Kok elnökletével működő magas szintű munkacsoport jelentése, 2004. november.
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rendeltetési hely szerinti tagállam így e követelmények teljesülésekor fenntartja annak 
lehetőségét, hogy intézkedéseit a termékekre alkalmazza.

Eddig nem készült el azoknak a termékeknek a jegyzéke, amelyekre a kölcsönös elismerést 
kell alkalmazni. Az előadó azonban megjegyzi, hogy a termékek két tág kategóriáját lehet 
azonosítani:

(1) azok a termékek, amelyekre nem vonatkozik a jogszabályok EU-szintű harmonizációja. 
Ebbe a kategóriákba tartoznak a kerékpárok, a létrák, az állványzatok, a nemesfémből készült 
cikkek, a gyermekápolási cikkek, a tartályok és a konténerek.
(2) a részleges harmonizáció alá tartozó termékek. Például: a riasztóberendezések működési, 
éghajlati és hatékonysági szempontjait nem harmonizálták, az összes többi szempontot 
viszont igen. Ebbe a kategóriába tartoznak a textilek, a lábbelik, az információtechnológia, a 
gépjárművek bizonyos típusai, az elektromos készülékek és bizonyos élelmiszerek.
Általában véve úgy tűnik, hogy a kölcsönös elismerés a nem összetett termékek esetében jól 
működik (pl. kerékpárok, tartályok vagy konténerek). Ezzel szemben a műszaki szempontból 
összetett termékek, illetve a fontos biztonsági vagy egészségi vonatkozással bíró termékek 
esetén a jelek szerint kevésbé működik jól az alkalmazása (pl. buszok, teherautók, építési 
termékek vagy nemesfémek).1

Megvitatandó kérdések

Az egyeztetés elindításához az előadó szeretne néhány előzetes kérdést felvetni, amelyek 
alaposabb mérlegelést igényelnek. Attól függően, hogyan alakul a bizottságban a vita, illetve 
a Tanács által elvégzett technikai munka, ezek vagy a bizottsági tanácskozásból eredő 
bármely további kérdések az előadó által beterjesztett módosítások tárgyát képezhetik.

Tárgy és hatály (1. fejezet)

1. cikk

Az 1. cikk a javaslat célkitűzéseivel foglalkozik.

Az előadó úgy véli, hogy a javaslatnak világosabban kell megállapítania fő célját, nevezetesen 
az áruk szabad mozgásának a nem harmonizált területen történő biztosítását. A nemzeti 
műszaki szabályoknak a más tagállamban jogszerűen forgalmazott termékekre történő 
alkalmazása valójában e szabadságtól való eltérést jelent.

2. cikk

  
1 Második kétéves jelentés a kölcsönös elismerés elvének az egységes piacon történő alkalmazásáról, 2002.7.23.



PE 388.466v01-00 4/6 DT\663548HU.doc

külső fordítás

HU

(1) bekezdés

Ez a bekezdés a javaslat hatályával foglalkozik.

Az előadó esetleg felülvizsgálja ezt a bekezdést, ha a jobb jogi érthetőség érdekében 
változtatásokra van szükség.

(2) bekezdés

A (2) bekezdés a „műszaki szabály” 98/34/EK irányelvből1 átvett fogalommeghatározását 
állapítja meg.

Az előadó meg fogja vizsgálni, hogy az Európai Bíróság előtt jelenleg folyamatban levő 
ügyek fényében szükség van-e a fogalommeghatározás kiigazítására. Az előadó ezenfelül 
felmérheti azt is, szükség van-e további fogalommeghatározásokra.

3. cikk

A 3. cikk célja annak biztosítása, hogy a rendelet ne legyen ellentmondásos a meglevő 
közösségi jogszabályokkal.

Fontos, hogy a rendelet összhangban álljon az egyéb közösségi eszközökkel. Az előadó ezért 
mérlegelni fogja a szöveg módosítását, hogy egyértelművé váljon a kapcsolat e rendelet és a 
felsorolt irányelvek között.

A műszaki szabályok alkalmazása (2. fejezet)

4. cikk

Mivel a kölcsönös elismerés nem automatikus, a 4. cikk meghatározza az eljárást azokra az 
esetekre, amelyekben a tagállamok a kölcsönös elismerést határozattal kívánják elutasítani, és 
helyette nemzeti műszaki szabályokat kívánnak alkalmazni.

Az előadó meg fogja vizsgálni, szükséges-e tisztázni a kölcsönös elismerés elutasítását 
szolgáló határozatok elérésére vonatkozó eljárást. Ezeknek a határozatoknak annak 
értékelésén kell alapulniuk, hogy a termék megfelel-e az első forgalomba hozatal helye
szerinti tagállam műszaki szabályainak (azaz a terméket az első helyen jogszerűen
forgalmazták-e). A határozatoknak részét kell képeznie, hogy elvégzik a védelem szintjének 
megfelelő ellenőrzését (azaz a forgalmazás helye szerinti nemzeti szabályok által biztosított 
védelmet összehasonlítják a „fogadó” tagállamban előírt védelmi szinttel).

  
1 A műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló 
98/34/EK irányelv.
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A tisztázás semmilyen további igazgatási terhet nem jelentene, mivel kizárólag azokat a 
hatóságokat érintené, amelyek még nem helyesen alkalmazzák a kölcsönös elismerést.

Az előadó mérlegelni fogja a határozatokról szóló értesítésekre vonatkozó határidők 
meghatározását is.

Végezetül pedig annak érdekében, hogy a 2. fejezet következetesebb legyen, az előadó 
tanácsosnak ítéli, hogy az 5. cikk szövegét hangolják össze a 4. cikk szövegével, és a 6. cikk 
jelenlegi szövegét illesszék be a 4. cikkbe.

Termékügyi kapcsolattartó pontok (3. fejezet)

7. és 8. cikk

A 7. és 8. cikk célja, hogy elkerülje a jogbizonytalanságot, fokozza az igazgatási 
együttműködést, és elősegítse a párbeszédet a felek között.

Az előadó biztosítani szeretné, hogy a termékügyi kapcsolattartó pontok információs 
szolgálatként szolgálják a kölcsönös elismerés elvének végrehajtását.

Az előadó úgy véli, hogy a nemzeti műszaki szabályokra vonatkozó információk elérhetősége 
elengedhetetlen a gazdasági szereplők számára. A gazdasági szereplőknek gyakran 
nehézséget jelent, hogy megtudják, hasonlítanak-e a saját műszaki szabályaik a rendeltetési 
hely szerinti tagállam szabályaihoz. A kapcsolattartó pontok ezért lényeges információval 
szolgálhatnának e rendelet végrehajtásával és a kölcsönös elismerés működésével 
kapcsolatban.

Ezenfelül az előadó véleménye szerint fontos, hogy a kapcsolattartó pontok 
hozzájárulhatnának a nem bírósági problémamegoldó mechanizmusok megerősítéséhez.

Záró rendelkezések (4. fejezet)

10. cikk

A 10. cikk előírja, hogy a tagállamok „a Bizottság kérésére az e rendelet végrehajtásáról 
szóló részletes jelentést küldenek a Bizottságnak, a 4. cikk … alapján küldött írásbeli 
értesítésekre és határozatokra vonatkozó részletes információkkal”.

Az előadó úgy gondolja, hogy az „a bíróság kérésére” szövegrész jogbizonytalanságot teremt 
a tagállamokra nézve – nem egyértelmű, hogy a tagállamoknak mikor kell jelentési 
kötelezettségüket teljesíteniük. Így az előadó mérlegelni fogja, hogy konkrét határidőt 
vezessenek be e jelentések Bizottsághoz történő benyújtására (pl. évente egyszer).
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A 3052/95 határozatban előirányzott eljárással ellentétben a 10. cikk nem tartalmazza, hogy a 
Bizottság azonnal megvizsgálja a tagállamok által a kölcsönös elismeréstől való eltérésről 
hozott határozatokat. Az előadó úgy gondolja, hogy a kölcsönös elismerés helyes 
alkalmazásának nyomon követése érdekében a Bizottságnak elemeznie kellene a (éves) 
jelentésekben szereplő határozatokat, és értékelnie kellene a közölt indokolásokat. Ezenfelül a 
Bizottság a rendelet hatálybalépését követően háromévente jelentést tehetne a Parlamentnek 
és a Tanácsnak e rendelet végrehajtásáról, beleértve az értékeléseivel kapcsolatos 
információkat.

13. cikk

A 13. cikk a rendelet hatálybalépésére vonatkozik. Az előadó szükségesnek tartja, hogy 
kiegészítésként konkrét határidőket vezessenek be a termékügyi kapcsolattartó pontokra 
vonatkozó rendelkezések alkalmazását illetően, hogy elegendő idő álljon a tagállamok 
rendelkezésére azok létrehozására (pl. hat hónappal a rendelet hatálybalépése után).

Egyéb kérdések

Az előadó mérlegelni fogja, hogy egyedi rendelkezésekkel egészítsék ki a rendeletet egy 
honlap létrehozásával kapcsolatban, amelyen szerepelhetne a kölcsönös elismerés alá tartozó 
termékek jegyzéke. Az előadó kívánatosnak tartja azt is, hogy a honlapon a tagállamok által a 
10. cikk szerint küldött információk alapján közzétegyék például a termékügyi kapcsolattartó 
pontok jegyzékét, valamint statisztikákat azon esetek számáról, amelyekben a kölcsönös 
elismerést alkalmazták, kérték vagy elutasították.


