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TAVAROIDEN VAPAA LIIKKUVUUS

Tavaroiden vapaa liikkuvuus varmistetaan poistamalla tullit ja määrälliset rajoitukset
sekä kieltämällä vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet. Myös vastavuoroisen
tunnustamisen periaatteella, fyysisten ja teknisten esteiden poistamisella
ja standardoinnin edistämisellä jatketaan sisämarkkinoiden toteuttamista.
Vuonna 2008 hyväksytyllä uudella lainsäädäntökehyksellä on vahvistettu tavaroiden
vapaata liikkuvuutta, unionin markkinavalvontajärjestelmää ja CE-merkintää.
Covid-19-pandemia on kuitenkin vaikuttanut kielteisesti tavaroiden vapaaseen
liikkuvuuteen. Vuoden 2021 alussa tehdyssä tutkimuksessa esitetään, kuinka
tulevien pandemioiden vaikutusta tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen voidaan
pienentää toteuttamalla toimia, jotka parantavat sisämarkkinoiden häiriönsietokykyä.

OIKEUSPERUSTA

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 26 ja 28–37 artikla

TAVOITTEET

Jäsenvaltioista peräisin olevien tuotteiden ja jäsenvaltioissa vapaassa vaihdannassa
olevien kolmansista maista tulevien tuotteiden vapaa liikkuvuus on perussopimusten
keskeisiä periaatteita (SEUT:n 28 artikla). Tavaroiden vapaa liikkuvuus nähtiin aluksi
osana jäsenvaltioiden välistä tulliliittoa, johon sisältyi tullien, kaupan määrällisten
rajoitusten ja vaikutukseltaan vastaavien toimenpiteiden poistaminen sekä unionin
yhteisen tullitariffin käyttöönotto. Painopiste on sittemmin siirtynyt tavaroiden
vapaan liikkuvuuden kaikkien jäljellä olevien esteiden poistamiseen sisämarkkinoiden
toteuttamiseksi.

SAAVUTUKSET

Jäsenvaltioiden välisten tullien ja määrällisten rajoitusten (kiintiöiden) poistaminen
saatiin päätökseen 1. heinäkuuta 1968. Täydentäviä tavoitteita eli tulleja ja määrällisiä
rajoituksia vaikutukseltaan vastaavien toimenpiteiden kieltämistä ja kansallisen
lainsäädännön yhdenmukaistamista ei kyetty saavuttamaan määräajan kuluessa.
Niistä onkin tullut tavaroiden vapaan liikkuvuuden politiikan keskeisiä tavoitteita.
A. Tulleja vaikutukseltaan vastaavien maksujen kieltäminen: SEUT:n 28 artiklan
1 kohta ja 30 artikla
Koska edellä mainittua käsitettä ei ole määritelty perussopimuksissa, se on
pitänyt määritellä oikeuskäytännöllä. Euroopan unionin tuomioistuimen mukaan
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kaikki maksut – niiden nimityksestä, kantamistavasta, luonteesta ja muodosta
riippumatta – jotka määrätään jäsenvaltiosta tuodulle tuotteelle mutta ei samanlaiselle
kotimaiselle tuotteelle ja joiden aikaansaaman hinnanmuutoksen seurauksena niillä
on samanlainen vaikutus tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen kuin tulleilla, voidaan
katsoa tulleja vaikutukseltaan vastaaviksi maksuiksi (yhdistetyt asiat 2/62 ja 3/62 sekä
asia 232/78).
B. Määrällisiä rajoituksia vaikutukseltaan vastaavien toimenpiteiden kieltäminen:
SEUT:n 34 ja 35 artikla
Tuomioistuin totesi Dassonville-tuomiossa, että määrällisiä rajoituksia vaikutukseltaan
vastaavina toimenpiteinä pidetään kaikkia kauppaa koskevia jäsenvaltioiden
säännöksiä, jotka voivat rajoittaa yhteisön sisäistä kauppaa suoraan tai
välillisesti, tosiasiallisesti tai mahdollisesti (asia 8/74, tuomio 11. heinäkuuta
1974, ja asia C-320/03, tuomio 15. marraskuuta 2005, 63–67 kohta).
Tuomioistuin jatkoi päättelyään ns. Cassis de Dijon -tuomiossa, jossa vahvistettiin
periaate, että jossakin jäsenvaltiossa laillisesti kyseisen maan säännösten
mukaisesti perinteisillä valmistusmenetelmillä valmistettu ja kaupan pidetty tuote
on päästettävä toisen jäsenvaltion markkinoille. Tähän tulkintaan perustui
keskustelu vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta silloin, kun
lainsäädäntöä ei ole yhdenmukaistettu. Täten jäsenvaltioiden on myös unionin
yhdenmukaistamistoimenpiteiden (unionin johdettu oikeus) puuttuessa hyväksyttävä
toisessa jäsenvaltiossa laillisesti valmistettujen ja kaupan pidettyjen tuotteiden
liikkuminen ja kaupan pitäminen markkinoillaan.
On tärkeää ottaa huomioon, että SEUT:n 34 artiklan soveltamisalaa rajoittaa Keck-
tuomio, jonka mukaan tietyt myyntijärjestelyt eivät kuulu artiklan soveltamisalaan,
jos ne ovat syrjimättömiä (eli jos niitä sovelletaan kaikkiin jäsenvaltion alueella
toimiviin toimijoihin ja jos niillä on oikeudellisesti ja tosiasiallisesti sama vaikutus sekä
kotimaisten tuotteiden että muista jäsenvaltioista maahantuotujen tuotteiden kaupan
pitämiseen).
C. Poikkeukset määrällisiä rajoituksia vaikutukseltaan vastaavien toimenpiteiden
kiellosta
SEUT:n 36 artiklassa jäsenvaltioiden sallitaan turvautua määrällisiä rajoituksia
vaikutukseltaan vastaaviin toimenpiteisiin, jos ne perustuvat yleiseen ei-taloudelliseen
etuun (julkinen moraali, yleinen järjestys tai turvallisuus). Tällaista yleisestä
periaatteesta poikkeamista on tulkittava suppeasti, eivätkä kansalliset toimenpiteet
saa olla keino mielivaltaiseen syrjintään tai jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyyn
rajoittamiseen. Toimenpiteillä on lisäksi oltava suora ja välitön yhteys suojeltavaan
yleiseen etuun eivätkä ne saa ylittää sitä, mikä on tarpeen (suhteellisuusperiaate).
Tuomioistuin päätti lisäksi Cassis de Dijon -tuomiossa, että jäsenvaltiot voivat poiketa
määrällisiä rajoituksia vaikutukseltaan vastaavien toimenpiteiden kiellosta pakottavien
vaatimusten nojalla, joita ovat muun muassa verotuksen valvonnan tehokkuuteen,
kansanterveyden suojeluun, hyvään kauppatapaan tai kuluttajansuojaan liittyvät
velvoitteet. Jäsenvaltioiden on tiedotettava komissiolle kaikista poikkeustoimenpiteistä.
Tällaisten kansallisten poikkeustoimenpiteiden valvonnan helpottamiseksi on otettu
käyttöön tietojenvaihtomenettelyjä ja valvontamekanismi (ks. SEUT:n 114 ja 117 artikla,
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Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 3052/95/EY ja neuvoston asetus
(EY) N:o 2679/98). Tämä virallistettiin vastavuoroista tunnustamista koskevassa
asetuksessa (EY) N:o 764/2008, joka annettiin vuonna 2008 osana uutta
lainsäädäntökehystä.
D. Kansallisen lainsäädännön yhdenmukaistaminen
Yhdenmukaistamisesta annetun unionin lainsäädännön ansiosta on voitu poistaa
esteitä (esimerkiksi rajoittamalla kansallisten säännösten soveltamista) ja laatia
yhteisiä sääntöjä, joiden tavoitteena on varmistaa niin tavaroiden ja tuotteiden vapaa
liikkuvuus kuin perussopimusten muiden tavoitteiden (esimerkiksi ympäristönsuojelu,
kuluttajansuoja ja kilpailu) täyttyminen.
Yhdenmukaistamista ovat sittemmin helpottaneet määräenemmistöpäätösten
käyttöönotto useimpien sisämarkkinoiden toteuttamiseen liittyvien direktiivien
hyväksymisessä (Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 95 artikla sellaisena
kuin se on muutettuna Maastrichtin sopimuksella) sekä komission vuonna 1985
antamassa valkoisessa kirjassa esitetty uusi lähestymistapa, jolla pyrittiin pääsemään
eroon vaivalloisesta yksityiskohtaisesta yhdenmukaistamisesta. Uusi lähestymistapa
perustui 7. toukokuuta 1985 annettuun neuvoston päätöslauselmaan (vahvistettu
21. joulukuuta 1989 annetussa neuvoston päätöslauselmassa ja neuvoston
päätöksessä 93/465/ETY). Sen kantavana periaatteena on kansallisten säännösten
vastavuoroinen tunnustaminen. Yhdenmukaistamisen on rajoituttava olennaisiin
vaatimuksiin, ja se on perusteltua ainoastaan siinä tapauksessa, että kansallisia
säännöksiä ei voida katsoa vastaaviksi tai että niillä luodaan rajoituksia.
Uuden lähestymistavan mukaisesti annetuilla direktiiveillä on kahtalainen tarkoitus:
niillä pyritään varmistamaan tavaroiden vapaa liikkuvuus kokonaisten toimialojen
teknisen yhdenmukaistamisen kautta (esimerkiksi lelut, rakennusmateriaalit, koneet,
kaasulaitteet ja telepäätelaitteet) sekä SEUT:n 114 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu
yleisen edun mukaisten tavoitteiden suojelun korkea taso.
E. Sisämarkkinoiden toteuttaminen
Sisämarkkinoiden toteuttaminen edellytti tavaroiden vapaan liikkuvuuden kaikkien
jäljellä olevien esteiden poistamista. Komission valkoisessa kirjassa vuodelta 1985
määritettiin poistettavat fyysiset ja tekniset esteet sekä toimenpiteet, joihin yhteisön
oli niiden poistamiseksi ryhdyttävä. Suurin osa näistä toimenpiteistä on nyt toteutettu.
Sisämarkkinoilla on silti tehtävä vielä merkittäviä uudistuksia, jotta kyetään vastaamaan
tekniikan kehityksen haasteisiin. Myös joitakin tullien ulkopuolisia kaupan esteitä on
edelleen olemassa.

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Parlamentti on kannattanut sisämarkkinoiden toteuttamista ja antanut aina tukensa
erityisesti tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevalle uudelle lähestymistavalle.
Parlamentti on myös toiminut aktiivisesti yhdenmukaistamisdirektiivien antamisessa.
Se oli kattavalla tavalla mukana vuoden 2008 uuden lainsäädäntökehyksen
hyväksymisessä. Se piti neuvoston kanssa neuvotellessaan tärkeänä varmistaa, että
kaikki talouden toimijat ovat yhä suuremmassa vastuussa siitä, että niiden markkinoille
saattamat tuotteet ovat säännösten mukaisia ja turvallisia. Lisäksi se halusi vahvistaa
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CE-merkinnän asemaa tiedottamalla kuluttajille siitä. Parlamentti jatkaa työtään tällä
alalla: mukauttamispaketti koostuu yhdeksästä direktiivistä, jotka kattavat erilaisia
tuotteita, kuten hissit, pyrotekniset tuotteet ja räjähdysaineet.
Parlamentti kehotti 8. maaliskuuta 2011 antamassaan päätöslauselmassa komissiota
luomaan kaikkia tuotteita (niin yhdenmukaistettuja kuin muita tuotteita) koskevan
yhteisen markkinavalvontajärjestelmän, joka perustuu yhteen säädökseen, joka
kattaa yleisen tuoteturvallisuusdirektiivin ja markkinavalvonta-asetuksen (EY)
N:o 765/2008, jotta voidaan varmistaa tuoteturvallisuuden ja markkinavalvonnan
korkea taso ja selventää oikeusperustaa. Vuonna 2013 hyväksytty tuoteturvallisuus-
ja markkinavalvontapaketti perustuu tähän järjestelmään. Parlamentti äänesti
huhtikuussa 2019 markkinavalvontaa ja tuotteiden vaatimustenmukaisuutta koskevan
uuden asetuksen (asetus (EU) 2019/1020) hyväksymisestä. Asetukseen sisältyviä
markkinavalvontasäännöksiä sovelletaan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön
piiriin kuuluviin tuotteisiin, ja niillä varmistetaan yhdenmukaisuus ja kuluttajien
luottamus markkinavalvontaan. Komissio julkaisi kesäkuussa 2021 ehdotuksen
uudeksi asetukseksi yleisestä tuoteturvallisuudesta. Sillä pyritään parantamaan
muiden kulutustavaroiden kuin elintarvikkeiden turvallisuutta sisämarkkinoilla.
Parlamentin sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta hyväksyi äänestyksessään 16.
kesäkuuta 2022 kantansa tuoteturvallisuutta koskeviin päivitettyihin EU:n sääntöihin.
Päätavoitteena on varmistaa, että EU:ssa kaikenlaiset tuotteet ovat tiukimpien
turvallisuusvaatimusten mukaisia riippumatta siitä, myydäänkö niitä verkossa vai
verkon ulkopuolella. Kunhan neuvosto on hyväksynyt neuvotteluvaltuutensa, voidaan
aloittaa toimielinten väliset neuvottelut parlamentin, komission ja neuvoston välillä.
Standardoinnilla on tärkeä asema sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan
varmistamisessa. Yhdenmukaistetut EU:n standardit auttavat varmistamaan
tavaroiden vapaan liikkuvuuden sisämarkkinoilla, tekemään EU:n yrityksistä
kilpailukykyisempiä ja suojelemaan kuluttajien terveyttä ja turvallisuutta sekä
ympäristöä. Standardointiuudistuksen sisältöön vaikuttaakseen parlamentti antoi
21. lokakuuta 2010 päätöslauselman. Lokakuussa 2012 parlamentti ja neuvosto
antoivat asetuksen (EU) N:o 1025/2012, jolla uudenaikaistettiin ja parannettiin
eurooppalaisten standardien vahvistamista koskevaa menettelyä. Lisäksi komissio
julkaisi 2. helmikuuta 2022 ehdotuksen asetukseksi eurooppalaisista standardeista
ja eurooppalaisista standardointituotteista. Ehdotus noudattelee samana päivänä
julkistettua komission standardointistrategiaa, ja siinä kaavaillaan häiriönsietokykyisiä,
vihreitä ja digitaalisia sisämarkkinoita.
Seitsemännellä vaalikaudella toteutettiin uudelleentarkastelu, joka koski
mukauttamispaketin yhdeksää direktiiviä. Parlamentti sai myös päätökseen
rakennustuotteiden ja tekstiilituotteiden kaupan pitämistä, ajoneuvojen turvallisuutta ja
ympäristöominaisuuksia sekä direktiiviä huviveneistä ja vesiskoottereista[1] koskevan
lainsäädäntötyön.
Kahdeksannella vaalikaudella tätä työtä jatkettiin köysiratalaitteistoja, kaasumaisia
polttoaineita käyttäviä laitteita, lääkinnällisiä laitteita ja henkilönsuojaimia koskevien

[1]Asiaan liittyvää tutkimusaineistoa, ks. muun muassa Maciejewski, M. ym., EU Mapping: Overview of IMCO-related
Legislation, talous-, tiede- ja elämänlaatuasioiden politiikkayksikön sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle tekemä
tutkimus, Euroopan parlamentti, Luxemburg, 2015.
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asetusten yhteydessä. Parlamentti sai onnistuneesti päätökseen eCall-asetusta ja
unionin julkishallintoja, yrityksiä ja kuluttajia palvelevia yhteentoimivuusratkaisuja
koskevasta ohjelmasta (ISA2) annettua päätöstä (päätös (EU) 2015/2240) koskevan
työnsä. Kiertotalouspaketin osana parlamentti valmisteli lainsäädäntöä CE-merkittyjen
lannoitevalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla (asetus (EU) 2019/1009).
Parlamentti vaati, että lainsäädäntöä täydennetään sisämarkkinoiden
ongelmanratkaisuverkon (SOLVIT) ja sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän
(asetus (EU) N:o 1024/2012) kaltaisilla verkkoalustoilla. Tarkoituksena oli parantaa
tiedonvaihtoa kansallisten viranomaisten ja komission välillä, jotta voidaan ratkaista
ongelmia, joihin kuluttajat ja yritykset törmäävät ostaessaan tai myydessään tavaroita
EU:ssa. Hyväksyessään asetuksen (EU) 2018/1724 parlamentti pyrki varmistamaan,
että kaikki nämä alustat ovat kansalaisten ja yritysten käytettävissä Sinun Eurooppasi -
portaalin ja yhteisen digitaalisen palveluväylän[2] kautta. Lokakuussa 2020 julkaistussa
tutkimuksessa[3] analysoitiin yhteisten palvelupisteiden ja muiden tiedotuspisteiden
roolia sisämarkkinoilla. Kuten sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnössä
tullien ulkopuolisten ja muiden kuin verotuksellisten esteiden torjumisesta
sisämarkkinoilla todetaan, SOLVIT-verkoston koko potentiaalia ei kuitenkaan ole vielä
hyödynnetty.
Vuonna 2019 tehty tutkimus osoittaa, että tavaroiden vapaan liikkuvuuden
periaatteesta ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä saatava hyöty on vuosittain
jopa 386 miljardia euroa[4]. Tavaroiden täyden vapaan liikkuvuuden tiellä on
kuitenkin yhä esteitä. Näiden esteiden olemassaolo käy ilmi marraskuussa 2020
julkaistusta tutkimuksesta[5], jossa tarkasteltiin kansallisia sääntöjä, jotka rajoittavat
tavaroiden ja palvelujen vapaata liikkuvuutta ja sijoittautumisoikeutta EU:n markkinoilla.
Tutkimuksessa todettiin muun muassa, että vaikka EU:n sisämarkkinat ovat maailman
suurin ja onnistunein esimerkki taloudellisesta yhdentymisestä, niillä esiintyy yhä
perusteettomia tai suhteettomia vapaan liikkuvuuden esteitä.
Covid-19-pandemia ja toimet sen lieventämiseksi ovat tuoneet omat haasteensa
tavaroiden vapaalle liikkuvuudelle. EU:n yhteensovitetuista toimista covid-19-
pandemian ja sen seurausten torjumiseksi 17. huhtikuuta 2020 antamassaan
päätöslauselmassa parlamentti tähdensi, että on äärimmäisen tärkeää pitää EU:n
sisärajat avoimina tavaroille. Se muistutti myös, että sisämarkkinat ovat unionin
yhteisen vaurauden ja hyvinvoinnin lähde ja keskeinen osa välittömiä ja jatkuvia
toimia covid-19-epidemian torjumiseksi. Komissio julkaisi 15. toukokuuta 2020
tiedonannon ”Vaiheittaiset ja koordinoidut toimet vapaan liikkuvuuden palauttamiseksi
ja sisärajatarkastusten poistamiseksi – Covid-19”. Koordinoidut ja yhteiset toimet
auttoivat torjumaan pandemiaa mahdollistamalla välttämättömien tuotteiden ja

[2]Asiaan liittyvää tutkimusaineistoa, ks. muun muassa Duke, C., Single Digital Gateway: how EU could meet expectations of
citizens and businesses?, talous-, tiede- ja elämänlaatuasioiden politiikkayksikön sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle
tekemä tutkimus, Euroopan parlamentti, Luxemburg, 2018.
[3]Salsas-Forn, P. ym., The role of Points of Single Contact and other information services in the Single Market, talous-, tiede-
ja elämänlaatuasioiden politiikkayksikön sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle tekemä tutkimus, Euroopan parlamentti,
Luxemburg, 2020.
[4]Poutvaara, P., Contribution to Growth:Free Movement of Goods – Delivering Economic Benefits for Citizens and Businesses,
talous-, tiede- ja elämänlaatuasioiden politiikkayksikön sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle tekemä tutkimus, Euroopan
parlamentti, Luxemburg, 2019.
[5]Dahlberg, E. ym., Legal obstacles in Member States to Single Market rules, talous-, tiede- ja elämänlaatuasioiden
politiikkayksikön sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle tekemä tutkimus, Euroopan parlamentti, Luxemburg, 2020.
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lääkintätarvikkeiden ja -laitteiden liikkumisen koko EU:ssa jäsenvaltioiden asettamista
rajatarkastuksista huolimatta.
Parlamentti muistutti 19. kesäkuuta 2020 antamassaan päätöslauselmassa, että
Schengen-alue on keskeinen EU-hankkeen arvostettu saavutus, ja kehotti
jäsenvaltioita vähentämään liikkumisvapauden rajoituksia ja lisäämään ponnistelujaan
Schengen-integraation loppuun saattamiseksi.
Marraskuussa 2020 talous-, tiede- ja elämänlaatuasioiden politiikkayksikkö järjesti
sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle aiheesta verkkoseminaarin[6], jossa
arvioitiin pandemian vaikutusta tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen. Siinä esiteltiin,
miten jäsenvaltioiden ja EU:n asettamat rajoitukset vaikuttivat tavaroiden, palvelujen
ja ihmisten vapaaseen liikkuvuuteen. Henkilönsuojainten ja muiden terveydenhuollon
tuotteiden virtaa käsiteltiin hyvin yksityiskohtaisesti, ja esitettiin ehdotuksia siitä,
miten julkisia hankintoja ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskeva EU:n
koordinointi olisi keskitettävä mahdollisten tulevien kriisien yhteydessä. Samasta
aiheesta julkaistiin helmikuussa 2021 tutkimus[7], joka esiteltiin sisämarkkina-
ja kuluttajansuojavaliokunnassa 22. helmikuuta 2021. Kyseisessä tutkimuksessa
arvioidaan covid-19-kriisin vaikutuksia sisämarkkinoihin ja kuluttajansuojaan, myös
pandemian seurausten lieventämiseksi kansallisella ja EU:n tasolla käyttöön otettujen
toimenpiteiden vaikutuksia. Tutkimuksessa analysoidaan myös, mitä lisätoimenpiteitä
olisi harkittava, jotta voitaisiin vahvistaa EU:n sisämarkkinoiden häiriönsietokykyä
tulevien kriisien varalta.

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos
07/2022

[6]Milieu Consulting SRL, The impact of COVID-19 on the Internal Market and Consumer Protection - IMCO Webinar
Proceedings, talous-, tiede- ja elämänlaatuasioiden politiikkayksikön sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle tekemä
tutkimus, Euroopan parlamentti, Luxemburg, 2020.
[7]Marcus, J. S. ym., The impact of COVID-19 on the Internal Market, talous-, tiede- ja elämänlaatuasioiden politiikkayksikön
selvitys sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle, Euroopan parlamentti, Luxemburg, 2021.
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