
h) kizárólag a behozott  termékek magánszemélyek által történő megvásárlását akadá-
lyozzák  vagy kizárólag  a  hazai  termékek megvásárlását  ösztönzik,  követelik  meg 
vagy részesítik előnyben;

i) kizárólag a behozott termékek vonatkozásában tiltják vagy korlátozzák a reklámot, il-
letve teljes mértékben vagy részben a hazai termékekre korlátozzák a reklámot;

j) a behozatalt a viszonosság egy vagy több tagállam által történő biztosításának feltéte-
léhez kötik;

k) a behozott termékeket olyan ellenőrzésnek vagy a vámkezelési eljárástól eltérő vizs-
gálatoknak vetik alá, amelyek a hazai termékekre nem vonatkoznak, vagy amelyek a 
behozott termékek tekintetében indokolatlanul szigorúbbak.

A fenti nem kimerítő felsorolást a bírói gyakorlat természetesen tovább finomította, amely 
alapján a következő megállapítások tehetők.

37.3.3. Behozatali engedélyek

Az importáló tagállamtól behozatali engedély megszerzésének kötelezettsége a Bíróság ál-
láspontja szerint akkor is a 34. cikkbe ütközik, ha az engedélyeket automatikusan megadják, 
vagy ha az állam nem adta meg az engedélyezés megtagadásának jogát.434 

37.3.4. Tanúsítványok, bizonylatok bemutatásának kötelezettsége

Az importálási  bizonylat,  igazolás,  tanúsítvány bemutatásának kötelezettsége önmagában 
mennyiségi korlátozásokkal azonos hatású intézkedést jelent. Ilyennek minősül például iga-
zolás megkövetelése arról, hogy a behozni kívánt állati takarmány meghatározott kezelésen 
keresztülment az exportáló országban.435

37.3.5. Import vizsgálat, import ellenőrzés

A behozott áru egészségügyi, állategészségügyi, növény-egészségügyi vizsgálatoknak törté-
nő alávetése mennyiségi korlátozásokkal azonos hatású intézkedésnek minősül. Ilyen vizs-
gálatnak minősült az almabehozatal növény-egészségügyi ellenőrzése a San José féreg ki-
szűrése céljából,436 illetve a borjúhús közegészségügyi, illetve állategészségügyi vizsgálat-
nak való alávetése.437 Esetenként ezek a korlátozások indokoltak lehetnek a 34. cikk alapján, 
de ilyen indokoltság esetén is elvárás a tagállamokkal szemben, hogy ne korlátozzák azok-
nak a határátkelőhelyeknek a számát, ahol ilyen vizsgálatok végezhetők,438 illetve a vizsgá-
latokat a lehető leggyorsabban végezzék el.439
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