Esettanulmányok a kölcsönös elismerés elvéről az áruk területén

1. Az áruk a nem harmonizált területhez tartoznak?
A. Az X vállalat áruit A tagállamban értékesíti. Ezt követően áruit B tagállamban kezdte el
értékesíteni. A B tagállam illetékes hatósága azonban olyan határozatot kíván kiadni,
amely szerint az árukat nem lehet B tagállamban értékesíteni, mert nem felelnek meg a
nemzeti műszaki szabályban előírt kritériumoknak. A nemzeti műszaki szabály az uniós
jogszabályok végrehajtását jelenti.
Válaszok:
- Ha a nemzeti műszaki szabály csak uniós jogszabályokat hajt végre, akkor a kölcsönös
elismerés elve és az (EU) 2019/515 rendelet nem alkalmazandó.
- Ha a nemzeti műszaki szabály nemcsak uniós jogszabályokat hajt végre, hanem
további szabályokat is tartalmaz, akkor a kölcsönös elismerés elve és a 2019/515
rendelet alkalmazandó azon áruk szempontjaira, amelyekre nem vonatkoznak az EU
harmonizációs jogszabályai, de a további nemzeti műszaki szabályok hatálya alá
tartoznak.
B. Az X vállalat áruit A tagállamban értékesíti. Ezt követően B tagállamban kezdte
érékesíteni áruit. B tagállam illetékes hatósága vizsgálja az árukat, és olyan határozatot
kíván kiadni, amely szerint az árukat nem lehet értékesíteni B tagállamban, mert nem
felelnek meg a nemzeti műszaki szabályban előírt kritériumoknak. A nemzeti műszaki
szabályt nem volt összhangban az (EU) 2015/15351 irányelvvel (Az egységes piac
átláthatósági irányelve).
Válasz: Ha a nemzeti műszaki szabály nincs összhangban a (EU) 2015/1535 irányelvvel, az
nem érvényesíthető magánszemélyekkel szemben. Lásd: 1996. április 30-iCIA Security
kontra Signalson ítélet, C-194/94, ECLI:EU:C:1996:172. Lásd még: 2000. szeptember 26-i
ítélet, Unilever, C-443/98. sz. ügy, EU:C:2000:496 és a Bíróság ítélete (nagytanács), 2019.
december 19. X elleni büntetőeljárás, C-390/18. sz. ügy., EU:C:2019:1112.
C. X vállalat fehérje-kiegészítőt értékesít az A, B és C tagállamokban. A D tagállam
piacfelügyelete során az X céget felszólítják áruinak visszavonására, mert a csomagoláson
citrom fénykép található, miközben az áruk nem természetes, hanem mesterséges
citromaromát tartalmaznak.
Az illetékes hatóság értékelte az árut annak címkézésének összeegyeztethetősége
tekintetében az aromákról és egyes, aroma tulajdonságokkal rendelkező élelmiszerösszetevőkről szóló uniós jogszabályokkal az élelmiszerekben és azok felületén.
Válasz: A vonatkozó műszaki szabályok az uniós jogszabályokból származnak. Ezért ez a
harmonizált területet érinti, és a kölcsönös elismerés elve és az (EU) 2019/515 rendelet
nem alkalmazandó. Ezt a kérdést a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos
tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU rendelet szabályozza. A Bíróság Teekanne2 C1
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195/14 ítéletében megállapította, hogy a 2000/13/EK irányelv (amelyet hatályon kívül
helyezett az 1160/2011/EU rendelettel) előírja, hogy a fogyasztó helyes, semleges és
tárgyilagos információt kapjon, amely nem vezeti félre, és hogy az élelmiszerek
címkézése sem vezethetik félre. Bár feltételezhető, hogy a fogyasztó egy termék
megvásárlása előtt elolvassa az összetevők listáját, a Bíróság nem zárja ki annak
lehetőségét, hogy a termék címkézése megtévesztheti a vásárlót, ha a címkézés egyes
elemei megtévesztőek, hibásak, kétértelműek, ellentmondásosak vagy érthetetlenek.
Az a tény, hogy ugyanazokat az árukat ugyanabban a csomagolásban más tagállamokban
értékesítették, ahol a hatóságok nem kérdőjelezték meg a címkézés helyességét, nem
jelenti azt, hogy ezt a kérdést a kölcsönös elismerés elve alapján kell megoldani. Ezt a
kérdést az EU harmonizációs jogszabályai, pontosabban a 2000/13/EK irányelv alapján
kell értékelni.
D. X vállalat étrend-kiegészítőket értékesít A, B, C és D tagállamokban. Egy illetékes hatóság
azonban tájékoztatta X vállalatot, hogy a D tagállamban az áruk a gyógyszerek
kategóriájába tartoznak, és a gyógyszerekre vonatkozó szabályok szerint fogják értékelni.
Válasz: Az Európai Unió Bírósága az Orthica3 ítéletében kimondta, hogy az emberi
felhasználásra4 szánt gyógyszerekről szóló 2001/83 irányelv értelmében gyógyszernek
minősülő termék más tagállamba csak az említett irányelv rendelkezéseivel összhangban
kiállított forgalomba hozatali engedély megszerzése esetén lehet behozni, akkor is, ha
egy másik tagállamban jogszerűen hozzák forgalomba élelmiszerként.
Következésképpen, ha az áruk megfelelnek az EU harmonizációs jogszabályaiban
meghatározott kritériumoknak ahhoz, hogy gyógyszerként sorolják be őket, úgy is kell
azokat kezelni, függetlenül attól, hogy más tagállamban milyen besorolást kaptak (pl.
étrend-kiegészítőként vagy élelmiszerként). Ez nem a kölcsönös elismerés kérdése.
2. Az árukat jogszerűen forgalmazzák-e a származási tagállamban
A. X vállalat áruit A és B tagállam piacán értékesíti. B tagállam illetékes hatósága jelenleg
értékeli az árukat, és döntést kíván hozni arról, hogy X vállalat nem bizonyította, hogy az
árukat jogszerűen forgalmazzák A tagállamban. Úgy ítéli meg, hogy X. társaság nem
nyújtotta be a szükséges dokumentumokat annak bizonyítására, hogy az árukat A
tagállamban értékesítették. X. cég kölcsönös elismerési nyilatkozatot nyújtott be, amely
tartalmazza a nyilatkozat I. és II. részében meghatározott valamennyi információt az (EU)
2019/515 rendelet mellékletében foglaltak szerint, valamint az ezt alátámasztó
bizonyítékokat. Az illetékes hatóság írásos igazolást kér egy független hatóságtól arra
vonatkozóan, hogy az árukat jogszerűen forgalmazzák az A tagállamban.
Válasz: Ha egy gazdasági szereplő kölcsönös elismerési nyilatkozatot nyújtott be, amely
tartalmazza az összes szükséges információt, valamint az abban feltüntetett
információkat igazoló dokumentumokat, az illetékes hatóság nem kérhet további
információkat (beleértve annak igazolását is, hogy az árut egy másik tagállamban
jogszerűen hozzák forgalomba).
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3. A nemzeti műszaki szabály és az áruk jellemzőinek értékelése
A. X vállalat áruit A tagállamban értékesíti. Nincs uniós harmonizációs jogszabály, és az A
tagállam nemzeti műszaki szabályokkal rendelkezik ezekre az árukra. X vállalat belép B
tagállam piacára. A B tagállam is rendelkezik nemzeti műszaki szabályokkal ezekre az
árukra. A B tagállam szabályai szigorúbbak, mint az A tagállamé. Amikor az árukat
értékelő illetékes hatóság ezt megállapítja, meg kívánja tagadni a piacra jutást, mert az A
tagállamban az árukra vonatkozó szabályok nem olyan szigorúak, mint a B tagállam
szabályai.
Válasz: A B tagállam illetékes hatósága nem hasonlíthatja össze a nemzeti műszaki
szabályokat. A saját nemzeti műszaki szabályaihoz képest kell értékelnie az áruk jellemzőit.
B. X vállalat áruit A tagállamban értékesíti. Nincs uniós harmonizációs jogszabály, és az A
tagállam nemzeti műszaki szabályokkal rendelkezik ezekre az árukra. X vállalat belép B
tagállam piacára. B tagállamnak is vannak nemzeti műszaki szabályai ezekre az árukra. A
B tagállam szabályai szigorúbbak, mint az A tagállamé. Az illetékes hatóság úgy dönt,
hogy tekintettel az áruk jellemzőire, a rendeltetési tagállam nemzeti műszaki
szabályaihoz fűződő jogos közérdek nem védett megfelelően, mert:
a) Az áru egy vagy néhány jellemzőjére nincs tanúsítvány vagy vizsgálati jegyzőkönyv.
b) X vállalat tanúsítványt ad ki, amelyet az A tagállam megfelelőségértékelési testülete
állított ki, amely a megfelelőségértékelési tevékenység megfelelő területére
akkreditált a 765/2008/EK rendelettel összhangban, annak bizonyítására, hogy az
áruk megfelelnek a nemzeti műszaki szabályoknak. A hatóság azonban nem veszi
figyelembe az akkreditált szervezet által végzett vizsgálatot vagy tanúsítványt, mert
kételkedik annak alkalmasságában.
c) X vállalat olyan tanúsítványt ad ki, amelyet az A tagállam nem akkreditált
megfelelőségértékelő szervezete állított ki. A hatóság nem veszi figyelembe a
tanúsítványt, mert azt nem akkreditált szervezet állította ki.
Válaszok:
a) Ha a hiányzó információ megkérdőjelezné a nemzeti műszaki szabállyal követett
közérdekű cél elérését, a hatóságnak először a piacra jutás megtagadásánál kevésbé
korlátozó intézkedéseket kell mérlegelnie. Például, mielőtt megtagadná az áruk
piacra jutását, mert hiányoznak az áru értékeléséhez szükséges információk, a
hatóság további információkat vagy vizsgálatot kérhet az áru releváns jellemzőire
vonatkozóan, figyelembe véve, hogy ez arányos-e.
b) A 2019/515 rendelet 5. cikkének (8) bekezdése előírja az illetékes hatóságok azon
kötelezettségét, hogy elfogadják az akkreditált megfelelőségértékelő szervezetek
által kiadott vizsgálati jelentéseket és tanúsítványokat. A hatóság nem tagadhatja
meg az akkreditált megfelelőségértékelő szervezet által kiadott vizsgálati jelentések
és tanúsítványok elfogadását az adott szervezet kompetenciájához kapcsolódó
okokra hivatkozva.
c) A másik tagállamban már elvégzett vizsgálatok és eljárások megkettőzésének
lehetőség szerinti elkerülése érdekében a tagállamok nem tagadhatják meg más
megfelelőségértékelő testületek által az uniós joggal összhangban kiállított vizsgálati
jelentések és tanúsítványok elfogadását. Az illetékes hatóságoknak kellően
figyelembe kell venniük a gazdasági szereplők által az értékelés részeként benyújtott
vizsgálati jelentések vagy tanúsítványok tartalmát (lásd a 2019/515 rendelet 5. cikke
(8) bekezdésének első mondatát és (30) bekezdését).

4. Arányossági elemzés
A. X vállalat áruit A tagállamban értékesíti. Nincs uniós harmonizációs jogszabály. Az A
tagállam nemzeti műszaki szabályokat alkalmaz ezekre az árukra. X vállalat belép B
tagállam piacára. A B tagállamban is nemzeti műszaki szabályok vonatkoznak ezekre az
árukra. A B tagállam szabályai szigorúbbak, mint az A tagállamban. Az illetékes hatóság
álláspontja szerint a piacra jutás megtagadása indokolt, mert ez biztosítja a nemzeti
műszaki szabállyal követett közérdekű célt. A hatóság nem értékeli, hogy vannak-e más
megfelelő és kevésbé korlátozó intézkedések, amelyek biztosíthatják a cél elérést.
Válasz: A hatóságnak értékelnie kell, hogy a piacra jutás megtagadása az egyetlen
lehetséges módja-e a nemzeti műszaki szabály által követett közérdekű cél(ok)
védelmének. Ez azt jelenti, hogy ha van olyan kevésbé korlátozó intézkedés, amely a
nemzeti műszaki szabály által követett közérdekű cél(ok) védelmét is biztosítaná, akkor a
közigazgatási határozat aránytalan lesz. Például, ha a csomagolás vagy a címkézés javítása
elegendő lenne ahhoz, hogy az áruk biztosítsák a nemzeti műszaki szabály által követett
közérdekű cél(ok) védelmét, a piacra jutás megtagadása helyett ezt kell kérni.
B. X vállalat bizonyos típusú csatlakozókkal értékesíti áruit A tagállamban. X vállalat belép B
tagállam piacára. A B tagállamban más típusú csatlakozót használnak. X vállalat minden
eszközhöz adaptereket mellékel, hogy átalakítsa a csatlakozót a B tagállam piacán. Az
illetékes hatóság azonban megtagadja a piacra jutást, mivel az áruk nem rendelkeznek a
B tagállamban használt csatlakozóval.
Válasz: Ha ez a gyakorlat nem sérti a közérdekű cél(ok) elérését, akkor a hatóság nem
tagadhatja meg a piacra jutást. Más szóval, ha az elektromos eszköz használata az
adapterrel biztonságos, és nem merülnek fel biztonsági kérdések, akkor nem szabad
megtagadni az áruk piacra jutását. Mindazonáltal, ha az adapter rendszeres használata az
ilyen típusú elektromos készülékekkel veszélyeztetné a közérdekű célokat, a hatóságok
megtagadhatják az ilyen árukhoz való hozzáférést.

