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Az Országgyűlés

Európai Integrációs Ügyek
bizottságának

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Gazdasági
bizottságának

Mezőgazdasági
bizottságának

a j á n l á s a
 az Európai Közösséget létrehozó szerződésnek az áruk szabad áramlását biztosító rendelkezéseihez

kapcsolódó kölcsönös elismerés alkalmazásáról szóló T/8975. sz. törvényjavaslat
r é s z l e t e s

vitájához
Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Európai Integrációs bizottsága (továbbiakban: Eu. integrációs bizottság) - első helyen
kijelölt bizottságként -, Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság),
Gazdasági bizottsága, valamint a Mezőgazdasági bizottsága megvitatta az Európai Közösséget létrehozó
szerződésnek az áruk szabad áramlását biztosító rendelkezéseihez kapcsolódó kölcsönös elismerés
alkalmazásáról  szóló, T/8975. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/8975/6-10.
számú módosító javaslatokat.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.

 Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta. 

Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem
foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására,
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3)
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.

Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott
módosító javaslatokról, vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű
dönteni.



2

Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek
javaslatot,  terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történõ hivatkozással  tesszük közzé.

1. Füle István képviselő a törvényjavaslat 1. § b) pontjának a következő módosítását javasolja:
/E törvény alkalmazásában/
„b) kényszerítő követelmény: az Európai Bíróság által az EK-Szerződés 28. cikke alkalmazásában

ilyenként elismert érdek, így különösen a közerkölcs, a közrend, a közbiztonság, az emberi egészség és élet
védelme, a katasztrófavédelem, az állatok és növények egészségének és életének védelme, a művészi, történelmi
vagy régészeti értéket képviselő nemzeti kincsek védelme, a szellemi és kereskedelmi tulajdon védelme, a
fogyasztók védelme, a környezet védelme, az adóügyi ellenőrzés hatékonyságának biztosítása, a kereskedelmi
ügyletek tisztességességének biztosítása, a média sokszínűségének biztosítása, a kultúra védelme, a
munkakörülmények javítása;”

 Indokolás: Lásd a T/8975/6. sz. módosító javaslat indokolását.
 A módosító javaslatot(tal): - az Eu. integrációs biz. támogatja

 - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
 - a Gazdasági biz. nem támogatja
 - a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 - az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

2. Füle István képviselő a törvényjavaslat 1. § b) és c) pontjának a következő módosítását javasolja:
/E törvény alkalmazásában/
 „b) kényszerítő követelmény: az Európai Bíróság által az EK-Szerződés 28. cikke alkalmazásában

ilyenként elismert érdek, így különösen a közerkölcs, a közrend, a közbiztonság, az emberi egészség és élet
védelme, az állatok és növények egészségének és életének védelme, az állatok és a növények, a művészi,
történelmi vagy régészeti értéket képviselő nemzeti kincsek védelme, a szellemi és kereskedelmi tulajdon
védelme, a fogyasztók védelme, a környezet védelme, az adóügyi ellenőrzés hatékonyságának biztosítása, a
kereskedelmi ügyletek tisztességességének biztosítása, a média sokszínűségének biztosítása, a kultúra védelme, a
munkakörülmények javítása;

c) technikai jellegű előírás: valamely áru jellemzőire, így különösen összetételére, külső megjelenésére,
csomagolására, megjelölésére, megfelelőségének tanúsítására vonatkozó, a célország nemzeti nyelvén
megfogalmazott, olyan előírás, amelynek való megfelelés az áru behozatalának, forgalomba hozatalának,
forgalmazásának, használatának feltételét képezi;”

 Indokolás: Lásd a T/8975/7. sz. módosító javaslat indokolását.
 A módosító javaslatot(tal): - az Eu. integrációs biz. nem támogatja

 - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
 - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 - a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 - az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

3. Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 3. § (3) és (4) bekezdésének a következő módosítását

javasolja:
„(3) Az egyenértékűség megállapíthatósága érdekében az Európai Unió tagállama, Törökország, illetve

az EGT-megállapodásban részes EFTA-állam érintett előírásait az ügyfél köteles az eljáró hatóság
rendelkezésére bocsátani; az eljáró hatóság – amennyiben szükséges – előír[hat]ja magyar nyelvű fordítás
csatolását is.

 (4) Az ügyfél köteles bizonyítani azt, hogy az áru a (3) bekezdésben említett előírásoknak megfelel,
feltéve, hogy az érintett magyar technikai jellegű előírásnak való megfelelést is neki kellene bizonyítania az
adott eljárásban. Ha az előírást kibocsátó államban irányadó eljárásban az áru megfelelőségét már
megállapították, a bizonyítási kötelezettség teljesítéséhez elegendő az ebben az eljárásban kibocsátott, a
megfelelőséget megállapító okirat rendelkezésre bocsátása. Az eljáró hatóság – amennyiben szükséges –
előír[hat]ja magyar nyelvű fordítás csatolását is. Ha ilyen okirat nem áll rendelkezésre, de az áru
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megfelelőségének megállapíthatósága céljából az előírást kibocsátó államban az ott előírt módon vizsgálatokat
végeztek el, ezek eredménye a magyar hatóság eljárásában felhasználható.”

 Indokolás: Lásd a T/8975/8. sz. módosító javaslat indokolását.
 A módosító javaslatot(tal): - az Eu. integrációs biz. támogatja

 - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja
 - a Gazdasági biz. nem támogatja
 - a Mezőgazdasági biz. támogatja
 - az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

4. Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 3. § (6) bekezdésének a következő módosítását

javasolja:
 „(6) Ha az eljáró hatóság az Európai Unió tagállama, Törökország, illetve az EGT-megállapodásban

részes EFTA-állam valamely előírása tekintetében a védelem egyenértékűségét megállapította, az erről szóló
tájékoztatást – amennyiben ilyennel rendelkezik – internetes honlapján jól azonosítható módon közzéteszi.”

 Indokolás: Lásd a T/8975/9. sz. módosító javaslat indokolását.
 A módosító javaslatot(tal): - az Eu. integrációs biz. támogatja

 - az Alkotmányügyi biz. támogatja
 - a Gazdasági biz. támogatja
 - a Mezőgazdasági biz. támogatja
 - az Előterjesztő képviselője egyetért

5. Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 3. § (6) bekezdésének a következő módosítását

javasolja:
 „(6) Ha az eljáró hatóság az Európai Unió tagállama, Törökország, illetve az EGT-megállapodásban

részes EFTA-állam valamely előírása tekintetében a védelem egyenértékűségét megállapította, az erről szóló
tájékoztatást – amennyiben [ilyennel] internetes honlappal nem rendelkezik – az illetékes minisztérium
internetes honlapján jól azonosítható módon közzéteszi.”

 Indokolás: Lásd a T/8975/10. sz. módosító javaslat indokolását.
 A módosító javaslatot(tal): - az Eu. integrációs biz. támogatja

 - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
 - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 - a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 - az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

Összeállította: az Országgyűlés Jogi Főosztálya
Budapest, 2004. március 16.

Dr. Szent-Iványi Isván s.k.,
az Európai Integrációs Ügyek bizottság elnöke

Dr. Vastagh Pál s.k.,
az Alkotmány- és igazságügyi bizottság elnöke

Puch László s.k.,
a Gazdasági bizottság elnöke

Dr. Magda Sándor s.k.,
a Mezőgazdasági bizottság elnöke


