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Az árukra vonatkozó, uniós szinten nem harmonizált szabályok elfogadásának lehetősége a tagállamok
hatáskörébe tartozik, mindazonáltal a jogalkotás során is figyelemmel kell lenni az Európai Unió
Működéséről Szóló Szerződés (EUMSZ) 34-36. cikkeinek rendelkezéseire.
Ezen rendelkezések érvényesülését az Európai Bizottság felügyeli a műszaki notifikációs eljárás révén,
a műszaki szabályozások információs rendszere működtetése (TRIS Adatbázis) útján.
Az eljárás egy konzultációs mechanizmus, amelynek keretében a tagállamok bizonyos nemzeti
jogszabályaik tervezetét véleményezésre megküldik az Európai Bizottságnak és a tagállamoknak annak
érdekében, hogy kiszűrhetők legyenek a harmonizációs jogszabály hiányából fakadó, egymástól eltérő
tagállami gyakorlatok közül azok, amelyek az EUMSZ 34-36. cikkeibe ütköznek, és így akadályozzák
az áruk belső piaci szabad mozgását.
A műszaki notifikációs eljárás szabályait, illetve azoknak a nemzeti jogszabálytervezeteknek a
meghatározását, amelyek ezen véleményezési eljárás hatálya alá esnek, az (EU) 2015/1535 irányelv
fogalmazza meg. Az irányelv értelmében bejelentés-köteles minden olyan nemzeti jogszabálytervezet,
amely műszaki tartalommal bír, és nem, vagy nem kizárólag jogharmonizációs kötelezettségnek tesz
eleget, vagyis részben vagy egészben nem harmonizált területen fogalmaz meg tagállami előírásokat.
Ha a tervezetet a tagállam az eljárás szabályait figyelmen kívül hagyva hirdeti ki, vagy a kihirdetést
megelőzően nem küldi meg véleményezésre, az a kötelezettségszegési eljárás lehetséges megindításán
kívül további jogkövetkezményeket is maga után vonhat az alábbiak szerint.
Az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata alapján ugyanis a műszaki notifikációs irányelv olyan, az áruk
szabad mozgásának biztosítását szolgáló megelőző-ellenőrző eljárás, amelynek elmulasztása lényegi
eljárási hiányosságnak minősül. Ilyen lényegi eljárási hiányosság, ha a műszaki tartalmú nemzeti
jogszabályt a tagállam nem jelentette be, vagy ha a tagállam a jogszabályt bejelentette ugyan, de azt a
várakozási idő letelte előtt elfogadta és kihirdette.
A lényegi eljárási hiányossággal elfogadott nemzeti jogszabály a Bíróság ítéletei alapján nem
alkalmazható, vagyis jogvita esetén arra sem az állam a jogalanyokkal szemben, sem az egyének
egymás között nem hivatkozhatnak. Ha egy ilyen jogvita eljut a tagállami bíróság elé, akkor a
bíróságnak el kell tekintenie a notifikációs hiányossággal elfogadott jogszabály alkalmazásától. A
műszaki tartalmú jogszabály lényegi eljárási hiányossággal történő elfogadása az állam kártérítési
felelősségét is felveti.

Az (EU) 2015/1535 irányelv szerinti notifikációs ügyintézésre az Igazságügyi Minisztérium által
működtetett Műszaki Notifikációs Központon keresztül kerül sor. A notifikációs kérelmet és
dokumentumokat a mellékelt formanyomtatványok alapján lehet benyújtani, amelyek kitöltése
tekintetében az itt elérhető útmutató nyújt segítséget.
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