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KAUPADE VABA LIIKUMINE

Kaupade vaba liikumise tagab tollimaksude ja koguseliste piirangute kaotamine
ning nimetatutega samaväärse toimega meetmete keelustamine. Lisaks jätkatakse
siseturu väljakujundamist vastastikuse tunnustamise põhimõtte, füüsiliste ja
tehniliste tõkete kõrvaldamise ning standardimise edendamise abil. Uue
õigusraamistiku vastuvõtmisega 2008. aastal tugevdati kaupade vaba liikumist,
ELi turujärelevalvesüsteemi ja CE-märgist. COVID-19 pandeemia on avaldanud
ebasoodsat mõju kaupade vabale liikumisele. 2021. aasta alguses tehtud uuringust
nähtub, et tulevaste pandeemiate mõju kaupade vabale liikumisele on võimalik
vähendada siseturu vastupidavuse suurendamise meetmetega.

ÕIGUSLIK ALUS

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 26 ja 28–37.

EESMÄRGID

Liikmesriikidest pärit kaupade ja liikmesriikides vabas ringluses olevate kolmandatest
riikidest pärit kaupade vaba liikumise õigus on üks aluslepingu peamistest põhimõtetest
(ELi toimimise lepingu artikkel 28). Algul käsitati kaupade vaba liikumist osana
liikmesriikide tolliliidust, mis hõlmas tollimaksude, kauplemise koguseliste piirangute
ja samaväärse toimega meetmete kaotamist ning liidu ühise välistollitariifistiku
kehtestamist. Hiljem liikus rõhuasetus kõigi kaupade vaba liikumise veel säilinud
takistuste kaotamisele siseturu loomise eesmärgil.

SAAVUTUSED

Liikmesriikidevahelised tollimaksud ja koguselised piirangud (kvoodid) kaotati 1.
juuliks 1968. Selleks ajaks jäid aga täitmata täiendavad eesmärgid – samaväärse
toimega meetmete keelustamine ja asjakohaste riigisiseste õigusaktide ühtlustamine.
Jätkuvas tegevuses kaupade vaba liikumise saavutamiseks muutusid need keskseteks
eesmärkideks.
A. Tollimaksudega samaväärse toimega maksude keelustamine: ELi toimimise
lepingu artikli 28 lõige 1 ja artikkel 30
Kuna aluslepingus ei ole eelnimetatud mõistet määratletud, tuli seda teha
kohtupraktikas. Euroopa Liidu Kohus on seisukohal, et iga maksu (ükskõik kuidas seda
nimetatakse või kohaldatakse), „kui sellel on mõnest liikmesriigist imporditud toote
suhtes kehtestatuna, ilma et samasugust maksu kohaldataks samalaadse kodumaise
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toote suhtes, toote hinna muutmise tõttu samasugune mõju toodete vabale liikumisele
nagu tollimaksul”, võib sõltumata selle laadist või vormist pidada samaväärse toimega
maksuks (liidetud kohtuasjad 2/62 ja 3/62 ning kohtuasi 232/78).
B. Koguseliste piirangutega samaväärse toimega meetmete keelustamine: ELi
toimimise lepingu artiklid 34 ja 35
Euroopa Kohus asus Dassonville’i kohtuotsuses seisukohale, et kõiki liikmesriigi
kehtestatud kaubandusreegleid, mis võivad ühendusesisest kaubavahetust otseselt
või kaudselt, tegelikult või potentsiaalselt takistada, tuleb pidada koguseliste
piirangutega samaväärse toimega meetmeteks (11. juuli 1974. aasta kohtuasi 8/74
ja 15. novembri 2005. aasta kohtuasja C-320/03 punktid 63–67). Kohtu põhjendusi
arendati edasi Cassis de Dijoni kohtuasjas tehtud otsuses, millega kehtestati põhimõte,
et iga toode, mis on liikmesriigis õiglaste ja traditsiooniliste reeglite ning selle riigi
tootmisprotsesside kohaselt seaduslikult valmistatud ja turustatud, tuleb lubada ka iga
muu liikmesriigi turule. See oli peamine põhjendus, mis ajendas arutama vastastikuse
tunnustamise põhimõtte kindlaksmääramist ühtlustamise puudumisel. Seetõttu on
liikmesriigid isegi ELi ühtlustamismeetmete (ELi teiseste õigusaktide) puudumisel
kohustatud lubama oma turgudele teistes liikmesriikides seaduslikult toodetud ja
turustatud kaupu.
Oluline on märkida, et ELi toimimise lepingu artikli 34 kohaldamist piirab Kecki
kohtuotsus, mille kohaselt jäävad teatavad müügikorralduse üksikasjad väljapoole selle
artikli kohaldamisala, kui need ei ole diskrimineerivad (st neid kohaldatakse kõikide
riigi territooriumil tegutsevate asjaomaste ettevõtjate suhtes ning need mõjutavad
õiguslikult ja faktiliselt ühtmoodi kodumaiste ja teistest liikmesriikidest pärit toodete
turustamist).
C. Koguseliste piirangutega samaväärse toimega meetmete keelustamisel lubatud
erandid
ELi toimimise lepingu artiklis 36 lubatakse liikmesriikidel kohaldada koguseliste
piirangutega samaväärse toimega meetmeid, kui need on õigustatud üldistel,
mittemajanduslikel kaalutlustel (nt kõlblus, avalik kord või avalik julgeolek). Selliseid
erandeid üldpõhimõttest tuleb tõlgendada rangelt ja riiklikud meetmed ei tohi kujutada
endast suvalise diskrimineerimise vahendit või liikmesriikidevahelise kaubanduse
varjatud piiramist. Meetmetel peab olema ka otsene mõju kaitsmist vajavatele avalikele
huvidele ja nad ei tohi minna vajalikust tasemest kaugemale (proportsionaalsuse
põhimõte).
Lisaks on Euroopa Kohus tunnistanud oma kohtupraktikas (otsus Cassis de Dijoni
kohtuasjas), et liikmesriigid võivad teha samaväärse toimega meetmete keelust
erandeid kohustuslike nõuete alusel (mis on muu hulgas seotud maksujärelevalve
tõhususe, rahvatervise kaitse, äritehingute aususe ja tarbijakaitsega). Liikmesriigid
peavad oma riigis tehtud eranditest komisjoni teavitama. Riikide selliste
erandlike meetmete järelevalve hõlbustamiseks kehtestati teabevahetamise kord
ja järelevalvemehhanism (vastavalt ELi toimimise lepingu artiklitele 114 ja 117,
Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusele nr 3052/95/EÜ ning nõukogu määrusele
(EÜ) nr 2679/98). See vormistati hiljem ametlikult vastastikust tunnustamist
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käsitleva määrusega (EÜ) nr 764/2008, mis võeti vastu 2008. aastal osana uuest
õigusraamistikust.
D. Riigisiseste õigusaktide ühtlustamine
Ühtlustavate õigusaktide vastuvõtmine on võimaldanud kaotada tõkked (näiteks
muutes riigisisesed õigusnormid kohaldamatuteks) ning kehtestada ühised reeglid, et
tagada nii kaupade ja toodete vaba ringlus kui ka muude ELi lepingu eesmärkide,
näiteks keskkonna- ja tarbijakaitse ja konkurentsi austamine.
Ühtlustamist on hõlbustanud ka kvalifitseeritud häälteenamuse kehtestamine, mis on
nõutav enamiku ühtse turu väljakujundamise direktiivide puhul (Euroopa Ühenduse
asutamislepingu artikkel 95, mida on muudetud Maastrichti lepinguga), ja 1985. aasta
komisjoni valges raamatus kavandatud uue lähenemisviisi vastuvõtmine, mille
eesmärk on vältida koormavat ja üksikasjalikku ühtlustamist. Nõukogu 7. mai 1985.
aasta resolutsioonil (mida kinnitati nõukogu 21. detsembri 1989. aasta resolutsioonis
ja nõukogu otsuses 93/465/EMÜ) põhineva uue lähenemisviisi juhtpõhimõtteks
on riigisiseste normide vastastikune tunnustamine. Ühtlustamine peab piirduma
põhinõuetega ja on õigustatud, kui riigisiseseid norme ei saa pidada samaväärseteks ja
need tekitavad piiranguid. Sellise uue lähenemisviisi kohaselt vastu võetud direktiividel
on kahesugune eesmärk: kindlustada kaupade vaba liikumine kogu sektori tehnilise
ühtlustamise abil ja tagada ELi toimimise lepingu artikli 114 lõikes 3 nimetatud avaliku
huvi eesmärkide kaitstuse kõrge tase (nt mänguasjade, ehitusmaterjalide, masinate,
gaasiseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete puhul).
E. Siseturu väljakujundamine
Ühtse turu loomiseks oli vaja kaotada kõik veel säilinud takistused kaupade vabale
liikumisele. Komisjoni 1985. aasta valges raamatus toodi välja füüsilised ja tehnilised
tõkked, mis tuleb kaotada, ja meetmed, mida ühendus peab selleks võtma. Enamik
nendest meetmetest on nüüdseks vastu võetud. Tehnoloogia arengust tingitud
probleemide lahendamiseks vajab ühtne turg siiski veel põhjalikke reforme ning mõned
mittetariifsed tõkked on endiselt alles.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Parlament toetas siseturu väljakujundamist ja on alati eriliselt toetanud kaupade
vaba liikumise uut käsitlust. Lisaks on ta andnud suure seadusandliku panuse
ühtlustamisdirektiividesse. Parlament aitas suurel määral kaasa 2008. aastal vastu
võetud uue õigusraamistiku paketi väljatöötamisele. Läbirääkimistel nõukoguga olid
parlamendi jaoks peaküsimusteks sellise kokkuleppe tagamine, mis suurendaks
veelgi kõigi asjaomaste ettevõtjate vastutust oma turule lastavate toodete
nõuetekohasuse ja ohutuse tagamise eest, ning CE-märgise tugevdamine koos
tarbijate sellealase teadlikkuse suurendamisega. Parlament jätkab selles valdkonnas
tööd ühtlustamispaketiga, mis koosneb üheksast direktiivist, milles käsitletakse
mitmesuguseid tooteid, sealhulgas lifte, pürotehnilisi tooteid ja lõhkeaineid.
Parlamendi 8. märtsi 2011. aasta resolutsioonis kutsuti komisjoni üles looma kõigi
(nii ühtlustatud kui ka ühtlustamata) toodete ühtset turujärelevalvesüsteemi, tuginedes
ühele õigusaktile, mis hõlmaks nii üldist tooteohutuse direktiivi kui ka turujärelevalve
määrust (EÜ) nr 765/2008, sest nii saavutataks tooteohutuse ja turujärelevalve
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kõrge tase ning muudetaks õiguslik alus selgemaks. 2013. aasta tooteohutuse ja
turujärelevalve pakett tugineb sellele raamistikule. Aprillis 2019 võttis parlament
hääletusel vastu uue määruse (EL) 2019/1020 turujärelevalve ja toodete vastavuse
kohta. Selle määruse turujärelevalvet käsitlevad sätted hõlmavad tooteid, mille suhtes
kohaldatakse liidu tasandil ühtlustamist ning millega tagatakse ühtsus ja tarbijate
usaldus turujärelevalve suhtes. 2021. aasta juunis avaldas komisjon ettepaneku
võtta vastu uus üldise tooteohutuse määrus, mille eesmärk on parandada toiduks
mittekasutatavate tarbekaupade ohutust siseturul. Euroopa Parlamendi siseturu- ja
tarbijakaitsekomisjon hääletas 16. juunil 2022 ELi ajakohastatud tooteohutuse reeglite
üle ja võttis vastu oma seisukoha. Peamine eesmärk on tagada, et igat liiki tooted
ELis, olenemata sellest, kas neid müüakse internetis või väljaspool seda, vastavad
kõrgeimatele ohutusnõuetele. Kui nõukogu on oma läbirääkimisvolitused vastu võtnud,
võivad parlament, komisjon ja nõukogu alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi.
Siseturu nõuetekohase toimimise tagamisel on keskne tähtsus standardimisel.
Ühtlustatud ELi standardid aitavad tagada kaupade vaba liikumise siseturul,
võimaldavad ELis tegutsevatel ettevõtetel muutuda konkurentsivõimelisemaks, samuti
kaitsta tarbijate tervist ja ohutust ning keskkonda. Standardimisreformi sisu
edendamiseks võttis Euroopa Parlament 21. oktoobril 2010 vastu resolutsiooni.
Parlament ja nõukogu võtsid 2012. aasta oktoobris vastu määruse (EL) nr 1025/2012,
millega ajakohastatakse ja täiustatakse ELi standardite kehtestamise mehhanismi.
Lisaks avaldas komisjon 2. veebruaril 2022 ettepaneku võtta vastu määrus Euroopa
standardite ja Euroopa standardimisdokumentide kohta. Ettepanek on kooskõlas
komisjoni samal päeval avaldatud standardimisstrateegiaga ning selles nähakse ette
vastupanuvõimeline, keskkonnahoidlik ja digitaalne ühtne turg.
Parlamendi seitsmenda koosseisu ametiajal viidi lõpule ühtlustamispaketti kuuluva
üheksa direktiivi seadusandlik läbivaatamine. Parlament viis lõpule ka õigusloometöö,
mis oli seotud ehitustoodete ja tekstiiltoodete turustamise, sõidukite ohutuse ja
keskkonnatoime ning väikelaevu ja jette käsitleva direktiiviga[1].
Parlamendi kaheksas koosseis jätkas neid jõupingutusi, käsitledes õigusakte
köisteede, küttegaasiseadmete, meditsiiniseadmete ja isikukaitsevahendite kohta.
Parlament viis edukalt lõpule töö eCall-süsteemi määruse ja Euroopa haldusasutuste,
ettevõtjate ja tarbijate jaoks koostalitlusvõime alaste lahendustega (ISA2 programm –
otsus (EL) 2015/2240). Ringmajanduse paketi osana koostas parlament õigusakti CE-
märgisega väetisetoodete ühtsel turul kättesaadavaks tegemise kohta (määrus (EL)
2019/1009).
Parlament nõudis, et vastavalt määrusele (EL) nr 1024/2012 tuleb neid õigusakte
täiendada selliste veebiplatvormidega nagu SOLVIT ja siseturu infosüsteem (IMI), mille
eesmärk on hõlbustada liikmesriikide asutustel vahetada omavahel ja komisjoniga
teavet probleemide lahendamiseks, mis tarbijatel ja ettevõtetel ELis kaupade ostmisel
ja müümisel tekivad. Määruse (EL) 2018/1724 vastuvõtmisega püüdis parlament muuta
kõik nimetatud platvormid kodanikele ja ettevõtetele portaali „Teie Euroopa“ ja ühtse

[1]Sel teemal on avaldatud uuring Maciejewski, M. jt. EU Mapping: Overview of IMCO-related Legislation (ELi kaardistamine:
ülevaade IMCO-komisjoni vastutusvaldkonna õigusaktidest), siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni jaoks koostatud uuring,
majandus-, teadus- ja elukvaliteedi poliitika osakond, Euroopa Parlament, Luxembourg, 2015.
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digivärava kaudu kättesaadavaks[2]. 2020. aasta oktoobri uuringus[3] käsitleti ühtsete
kontaktpunktide ja muude ühtse turu teabepunktide rolli. Kuid nagu on rõhutatud
siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportis mittetariifsete ja mittemaksuliste tõkete
kõrvaldamise kohta ühtsel turul, ei ole SOLVITi võimalusi veel täielikult ära kasutatud.
2019. aasta uuringust nähtub, et kaupade vaba liikumise põhimõttest ja sellega
seotud õigusaktidest saadav kasu on 386 miljardit eurot aastas[4]. Siiski on endiselt
takistusi kaupade täiesti vabal liikumisel. 2020. aasta novembris avaldatud uuringus[5]

analüüsiti riigisiseseid õigusnorme, mis piiravad kaupade ja teenuste vaba liikumist
ning asutamisõigust ELi turul. Selles uuringus järeldati, et kuigi ELi ühtne turg on
maailma suurim ja edukaim näide majanduslikust integratsioonist, ei ole see veel vaba
põhjendamatutest ja ebaproportsionaalsetest vaba liikumise takistustest.
COVID-19 ja poliitikameetmed pandeemia leevendamiseks tõid endaga kaasa
probleeme kaupade vabal liikumisel. Euroopa Parlament rõhutas oma 17. aprilli
2020. aasta resolutsioonis ELi koordineeritud tegevuse kohta võitluses COVID-19
pandeemia ja selle tagajärgede vastu, et äärmiselt oluline on hoida ELi sisepiirid
kaupadele avatuna. Parlament tuletas samuti meelde, et ühtne turg on nii ELi ühise
jõukuse kui ka heaolu allikas ning COVID-19 puhangule kohese ja pideva reageerimise
peamine alus. Komisjon avaldas 15. mail 2020 teatise „Etapiviisiline ja kooskõlastatud
tegevus liikumisvabaduse taastamiseks ja sisepiiridel tehtava kontrolli kaotamiseks
– COVID-19“. Selline koordineerimine ja ühismeetmed on aidanud pandeemiaga
võidelda, võimaldades esmatarbekaupade ning meditsiinitarvete ja -varustuse liikumist
kogu ELis, vaatamata liikmesriikide kehtestatud piirangutele piiril.
Oma 19. juuni 2020. aasta resolutsioonis tuletas parlament meelde, et Schengeni
ala on ELi tunnustatud, keskse tähtsusega saavutus, ning kutsus liikmesriike üles
vähendama liikumisvabadust piiravaid meetmeid ja tegema suuremaid pingutusi, et
viia lõpule Schengeni ala väljakujundamine.
Novembris 2020 korraldas majandus-, teadus- ja elukvaliteedi poliitika osakond
siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonile veebiseminari[6], mille käigus hinnati pandeemia
mõju kaupade vabale liikumisele. Seminaril anti ülevaade sellest, kuidas liikmesriikide
ja ELi tasandil kehtestatud piirangud mõjutavad kaupade, teenuste ja inimeste
vaba liikumist. Põhjalikult käsitleti isikukaitsevahendite ja muude tervishoiuga seotud
kaupade tarnimist ning tehti ettepanekuid selle kohta, kuidas tuleks tulevaste kriiside

[2]Seda teemat käsitletakse järgmistes uuringutes: Duke, C. Single Digital Gateway:how EU could meet expectations of citizens
and businesses? (Ühtne digivärav: kuidas saab EL vastata kodanike ja ettevõtjate ootustele?), siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni
jaoks koostatud uuring, majandus-, teadus- ja elukvaliteedi poliitika osakond, Euroopa Parlament, Luxembourg, 2018.
[3]Salsas-Forn, P. jt. The role of Single Points of Contact and other information services in the Single Market (Ühtsete
kontaktpunktide ja muude teabeteenuste roll ühtsel turul), siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni jaoks koostatud uuring, majandus-,
teadus- ja elukvaliteedi poliitika osakond, Euroopa Parlament, Luxembourg, 2020.
[4]Poutvaara, P. jt. Contribution to Growth:Free Movement of Goods – Delivering Economic Benefits for Citizens and Businesses
(Kaupade vaba liikumise panus majanduskasvu. Sellest kodanikele ja ettevõtetele tulenev majanduslik kasu), siseturu- ja
tarbijakaitsekomisjoni jaoks koostatud uuring, majandus-, teadus- ja elukvaliteedi poliitika osakond, Euroopa Parlament,
Luxembourg, 2019.
[5]Dahlberg, E. jt, Legal obstacles in Member States to Single Market rules (Ühtse turu normide rakendamise õiguslikud
takistused liikmesriikides), siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni jaoks koostatud uuring, majandus-, teadus- ja elukvaliteedi poliitika
osakond, Euroopa Parlament, Luxembourg, 2020.
[6]Milieu Consulting SRL. The impact of COVID-19 on the Internal Market and consumer protection – IMCO Webinar
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korral tsentraliseerida ELi koordineerimist riigihangete ja kaupade vaba liikumise
valdkonnas. Sama teemat käsitlev uuring[7] avaldati 2021. aasta veebruaris ning
seda tutvustati siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonis 22. veebruaril 2021. Uuringus
hinnatakse COVID-19 kriisi mõju siseturule ja tarbijakaitsele, sealhulgas pandeemia
tagajärgede leevendamiseks riigi ja ELi tasandil võetud meetmete mõju. Uuringus
käsitletakse ka seda, milliseid lisameetmeid tuleks kaaluda, et tugevdada ELi siseturu
vastupanuvõimet tulevaste kriiside korral.

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos
07/2022

[7]Marcus, J. S. jt. The impact of COVID-19 on the Internal Market (COVID-19 mõju siseturule), siseturu- ja
tarbijakaitsekomisjoni jaoks koostatud uuring, majandus-, teadus- ja elukvaliteedi poliitika osakond, Euroopa Parlament,
Luxembourg, 2021.
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