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Bevezetés

§ Az áruk egységes piacon belüli szabad mozgása az EU-n belüli versenyképesség és 
gazdasági növekedés egyik fő hajtóereje. A termékek szabad mozgását biztosító 
közösségi műszaki jogszabályok nem csupán egyenlőbb feltételeket írtak elő a 
gazdasági szereplők számára, hanem magas szintű termékbiztonságot és 
fogyasztóvédelmet is biztosítottak.

§ E műszaki jogszabályok végrehajtása során azonban bizonyos problémák merültek fel. 
Ezek különösen a tagállamok által a megfelelőségértékelési szervezetek kijelölésében 
alkalmazott eltérő gyakorlatok és az eltérő piacfelügyeleti infrastruktúrák miatt a 
versenyt fenyegető torzulásban, továbbá a CE megfelelőségi jelölésbe vetett a bizalom 
– és annak megértése – hiányában mutatkoztak.

§ Az árukra vonatkozóan a Bizottság által javasolt belső piaci intézkedéscsomagban 
foglalt jogalkotási intézkedések célja tehát, hogy közös keretet biztosítsanak a 
meglévő felügyeleti infrastruktúrák fejlesztéséhez, továbbá harmonizált referenciákat
állapítsanak meg a termékekre vonatkozó jövőbeli jogszabályok kialakításához.

§ Az árukra vonatkozó intézkedéscsomagban javasolt három jogalkotási intézkedés 
közül két javaslat1 az áruk harmonizált területével foglalkozik, ugyanolyan 
minimumkövetelményeket biztosít valamennyi tagállam termékeit illetően, és az EU-n 
belüli kereskedelem legalább 75%-át fedi le. Az egyik javaslat2 az áruk nem 
harmonizált területére vonatkozik, amely az EU-n belüli kereskedelem durván 25%-át 
fedi le.

§ A „harmonizált területre” vonatkozóan a Bizottság úgy döntött, hogy javaslatát két 
külön jogalkotási szövegre bontja:

1. A meglévő jogszabályokat az akkreditáció és a piacfelügyelet vonatkozásában 
kiegészítő általános keretet megállapító rendelet

2. A harmonizált áruk területén a jövőbeli jogszabályok közös elemeit 
megállapító határozat, amelyet ezek végrehajtására vonatkozó iránymutatások 
egészítenek ki.

§ E munkadokumentum célja a termékek forgalomba hozatalának közös 
keretrendszeréről szóló határozatra irányuló javaslat, amely olyan harmonizált jogi 
eszközöket fog egybe, amelyek az alkalmazott jogalkotási technikától (úgynevezett 
„régi” és „új” megközelítésű jogszabályok) függetlenül alkalmazhatók.

  
1 COM (2007) 53 végleges: a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről szóló határozatra 
irányuló javaslat és COM (2007) 37 végleges: a termékek forgalmazása tekintetében akkreditációs és 
piacfelügyeleti előírások megállapításáról szóló rendeletre irányuló javaslat.
2 COM (2007) 36 végleges: az egyes nemzeti műszaki szabályoknak a valamely másik tagállamban jogszerűen 
forgalmazott termékekre történő alkalmazására vonatkozó eljárások megállapításáról és a 3052/95/EK határozat 
hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletre irányuló javaslat.
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§ „Régi” vagy „új” megközelítés: a harmonizált területen két eltérő jogalkotási technika 
alkalmazható: 1) az „új” megközelítés3, amely szerint a közösségi jogszabályok az 
egészséggel, biztonsággal fogyasztóvédelemmel és a környezet védelmével kapcsolatos 
kérdések tekintetében az alapvető követelmények meghatározására korlátozódnak. A 
szabványok formáját öltő műszaki leírások lehetővé teszik, hogy a termékek 
megfeleljenek a szükséges alapvető követelményeknek, és 2) a „régi” megközelítés, 
amely szerint a közösségi jogszabályok minden részletes műszaki előírást 
meghatároznak.

§ Az új megközelítést széles körben a könnyebb és rugalmasabb jogalkotási technika jó 
példájaként ismerik el, és mindössze 25 irányelv elfogadása útján sikerült biztosítania 
az EU-ban a termékek durván 60%-ának szabad mozgását. A régi megközelítés ezzel 
összehasonlítva kb. 600 irányelvből áll, és az EU-ban forgalomban levő termékek kb. 
10%-ára vonatkozik.

Megvitatandó témák

Az előadó számos előzetes, gondos mérlegelést igénylő kérdést kíván felvetni:

A jogalkotási eszköz megválasztása

Az egyik fő kérdés az, hogy valóban a határozatra irányuló javaslat-e a megfelelő jogalkotási 
eszköz a harmonizált területen a jövőbeli ágazati jogszabályok koherenciájának 
biztosításához. Az előadó ehelyett meg kívánja vizsgálni a lehető legtöbb rendelkezésnek a 
rendeletbe történő beépítését azok végrehajtásának és érvényre juttatásának a lehető 
legkorábbi szakaszban történő biztosítása céljából.

A rendeletre irányuló javaslattal fennálló koherencia

A javasolt határozatra vonatkozó jelentéstervezetet mindenesetre szorosan össze kell hangolni 
a termékek forgalmazása tekintetében akkreditációs és piacfelügyeleti előírások 
megállapításáról szóló rendeletre irányuló javaslatra (COM(2007)0037) vonatkozó 
jelentéstervezettel. Az előadónak meg kell vizsgálnia, hogy vannak-e átfedések vagy 
következetlenségek a két szövegben használt terminológiában és fogalommeghatározásokban.

A közérdek védelmének szintje (2. cikk)

A határozatra irányuló javaslat szerint a harmonizált területen a jövőbeli ágazati 
jogszabályokat az „új” megközelítés szerinti módszerre kell alapozni, és a „régi” jogalkotási 
megközelítés (amely a jogszabályokban részletes előírásokat határoz meg) csak akkor 
alkalmazható, ha e megközelítés (amely a jogszabályokban csak az alapvető fontosságú 
követelményeket állapítja meg) nem lehetséges vagy „nem megfelelő”.

Az előadó szerint a demokratikus ellenőrzés következményei további vizsgálatot igényelnek. 

  
3 A Tanács 1985. május 7-i állásfoglalása a műszaki harmonizációra és szabványosításra vonatkozó új 
megközelítésről. Az új megközelítés alapján eddig 25 irányelvet fogadtak el.
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A „régi” és az „új” megközelítés közötti választásra irányadó előfeltételek ezért további 
vizsgálatot igényelnek, különösen azt illetően, hogy a gyakorlatban mi „nem lehetséges” vagy 
„nem megfelelő”.

A gazdasági szereplők kötelezettségei (2. fejezet)

E határozatra irányuló javaslat egyik legfontosabb kérdése a gazdasági szereplőket a termékek 
forgalomba hozatalakor terhelő jogszabályi kötelezettségeket és felelősséget– legyenek ezek 
gyártók, jóváhagyott képviselők, importőrök vagy forgalmazók –, illetve a piacra való 
bejutásra vonatkozó jogukat érinti. Ezzel kapcsolatosan a jogszabályoknak tiszteletben kell 
tartaniuk a gazdasági szereplők közötti megkülönböztetésmentesség legfontosabb belső piaci 
elvét, és ezt a tagállamoknak teljes mértékben végre kell hajtaniuk.

Emellett a gazdasági szereplőkre jogi kötelezettségeket kiszabó jogszabályoknak biztosítaniuk 
kell az összhangot az arányosságra vonatkozó szabályokkal, vagyis biztosítani kell, hogy a 
gazdasági szereplőkre nehezedő igazgatási terhek az elérendő célokkal arányosak legyenek.

A CE jelölés szerepe (17. cikk)

A CE jelölés adott terméken való feltüntetésével a gyártó kijelenti, hogy a termék megfelel az 
alkalmazandó „új” megközelítés szerinti irányelvek alapvető követelményeinek. A CE 
jelöléssel ellátott termék az egységes piacon belül szabadon mozoghat. Friss tanulmányok 
szerint a fogyasztók jelentős része, különösen a kevésbé iskolázott fogyasztók, kevéssé értik 
az általuk vásárolt termékeken látható CE jelölés szerepét és jelentőségét4: ez gyakran úgy 
értelmezhető, mintha a származás tanúsítása vagy arra utaló tanúsítás lenne, hogy a terméket 
valamiféle nemzeti felügyeleti hatóság tesztelte és jóváhagyta. A CE jelölést emellett a 
hitelesség hiányáért kritizálták, mivel a CE jelöléssel ellátott termékek időnként nem felelnek 
meg a jogszabályoknak.

Az előadónak meg kell vizsgálnia, hogy ez a határozat-e a legmegfelelőbb jogalkotási eszköz 
a CE jelöléssel kapcsolatos tudatosság növelésének biztosításához. Emellett megvizsgálandó, 
hogy meg kell-e erősíteni a CE jelöléssel kapcsolatos bizalmat és hitelességet.

A megfelelőségértékelési szervezetek bejelentése (4. fejezet)

A megfelelőségértékelési szervezetek meghatározását és szerepét részletesen ellenőrizni kell, 
és a javasolt rendelettel összefüggésben meg kell vizsgálni.

Bejelentő hatóságok (19. cikk)

Tisztázni kell, hogy a 19. cikk szerinti bejelentő hatóság független közigazgatási szerv vagy a
felelős minisztérium része, mivel fennáll annak veszélye, hogy a közigazgatási szintek a
bejelentési eljárásban érintett felek, különösen a KKV-k kárára megsokszorozódnak.

  
4 CE – Vizsgálat a CE jelölés fogyasztók és kiskereskedők általi ismertségéről, Svéd Kereskedelmi 
Kutatóintézet, 2004.
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A bejelentett szervezetre vonatkozó követelmények (22. cikk)

A megfelelőségértékelési szervezetre alkalmazandó követelményeket a 22. cikk (2)–(11) 
bekezdése állapítja meg részletesen. Meg kell vizsgálni e sok részletes 
követelménykövetkezetességét, illetve az átláthatóság elvének alkalmazását. 

Közösségi védintézkedési eljárások (36–37. cikk)

E szakasz a kockázatértékeléssel és a lehetséges fellépéssel foglalkozik az olyan, jogszerűen 
forgalmazott termékek esetében, amelyek kockázatot – különösen a személyek egészségére és 
biztonságára vonatkozó vagy a közérdek védelmével kapcsolatos kockázatot – jelenthetnek. 
Fontos, hogy nemzeti és közösségi védintézkedési eljárások egyaránt rendelkezésre álljanak 
annak biztosítása érdekében, hogy a fogyasztók és a polgárok a legmagasabb szintű 
védelemben részesülhessenek. Nem engedhető, hogy a tagállamok ezeket az eljárásokat 
helytelenül alkalmazzák annak érdekében, hogy a belső piacra vonatkozó elvekkel ellentétben 
szükségtelen piaci akadályokat hozzanak létre.


