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Sissejuhatus

Siseturg on nurgakiviks Euroopa majanduskasvule, mis on ehitatud neljale vabadusele: 
inimeste, kaupade, teenuste ja kapitali vaba liikumine. Täielikult funktsioneeriva kaupade 
siseturu tarbeks on tehniliste takistuste kõrvaldamine ülioluline. Kaupade sektoris on selle 
eesmärgi saavutamiseks peamiselt kahte tüüpi vahendid:

i) riiklike õigusaktide ühtlustamine, mille käigus kõrvaldatakse tehnilised takistused riiklike 
tehniliste eeskirjade ühtlustamise abil. Kolmest kaupade siseturupakmes leiduvast 
õigusloomealasest meetmest on kaks seotud siseturu ühtlustatud osaga,1 mis hõlmab 75 % 
ELi-sisesest kaupadega kauplemisest ja mille väärtuseks on 1,5 triljonit eurot2.

ii) vastastikune tunnustamine, mis on käesoleva töödokumendi teemaks,3 puudutab 
kaupade ühtlustamata osa, mis hõlmab umbes 25 % ELis toodetud kaupadest ja mille 
väärtuseks on 430 miljardit eurot4. Vastastikuse tunnustamise põhimõtte rakendamata 
jätmisest tekkivaid kulutusi hinnatakse umbes 150 miljardile eurole5.

Vastastikune tunnustamine

Vastastikuse tunnustamise põhimõte tuleneb Euroopa Kohtu praktikast, eelkõige hästi tuntud 
„Cassis de Dijon’i” kohtuasjast 20. veebruaril 1979. aastal.

Põhimõtte aluseks on reegel ja erand:

a) Üldreegel: liikmesriik ei saa põhimõtteliselt keelata või piirata oma territooriumil kaupade 
müüki, mis on seaduslikult toodetud ja turustatud teises liikmesriigis, isegi kui need kaubad 
on toodetud tehniliste või kvantitatiivsete kirjelduste alusel, mis erinevad kõnealuse 
liikmesriigi enda toodete puhul nõutavatest. 

b) Erand: ühtlustamise puudumisel võib liikmesriik sellest põhimõttest kõrvale kalduda ja 
võtta selliste kaupade riigisisesele turule pääsu keelavaid või piiravaid meetmeid ainult juhul,
kui need meetmed on i) vajalikud, ii) proportsionaalsed ja iii) õigustatud EÜ asutamislepingu 
artiklis 30 toodud põhjustel või muu kaaluka nõudega, mis on üldsuse huvides. Seega säilitab 
sihtkohaliikmesriik nende nõudmiste täitmise korral võimaluse nimetatud toodete 
keelamiseks.

  
1 KOM(2007)37 ja KOM(2007)53
2 Kaupade pakme esitlusel 14. veebruaril 2007. aastal volinik Verheugeni esitatud arvud.
3 KOM(2007)36
4 Teine iga kahe aasta tagant esitatav aruanne vastastikuse tunnustamise põhimõtte rakendamise kohta ühtsel 
turul, KOM(2002)419, 23.7.2002.
5 Wim Kok’i juhitava kõrgetasemelise töörühma aruanne novembris 2004.
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Siiani pole nimekirja toodetest, millele peaks kehtima vastastikuse tunnustamise põhimõte. 
Raportöör märgib siiski, et on võimalik määratleda kaks selliste toodete laia kategooriat:

1) tooted, mille kohta ELi tasemel õigusaktide ühtlustamist pole toimunud. Sellesse 
kategooriasse kuuluvad jalgrattad, redelid, tellingud, väärismetallist esemed, 
lapsehooldustooted, paagid ja konteinerid.
2) osaliselt ühtlustatud tooted. Häiresüsteemidel näiteks on ühtlustatud kõik aspektid peale 
funktsionaalsuse, kliimaoludega kohanduvuse ja tõhususe. Sellesse kategooriasse kuuluvad ka 
tekstiilmaterjalid, jalatsid, infotehnoloogia, kindlat tüüpi mootorsõidukid, elektrimaterjalid ja 
teatud toiduained.
Üldiselt näib, et vastastikune tunnustamine töötab hästi lihtsate toodete puhul (nt jalgrattad, 
paagid ja konteinerid). Seevastu ei näi selle rakendamine tehniliselt keerukatele toodetele või 
olulise ohutus- või tervisemõõtmega toodetele sama hästi töötavat (nt bussid, veoautod, 
ehitustooted või väärismetallid)1.

Arutelu teemad

Arutelu algatamiseks soovib raportöör tõstatada mõned põhjalikku kaalumist vajavad 
esialgsed teemad. Sõltudes arutelu käigus komisjonis ja nõukogus tehtavast tehnilisest tööst 
võib raportöör esitada muudatusettepanekuid neil või komisjoni aruteludes esile kerkinud 
muudel teemadel. 

Sisu ja reguleerimisala (1. peatükk)

Artikkel 1

Artiklis 1 käsitletakse ettepaneku eesmärke. 

Raportöör on seisukohal, et ettepanek peaks selgemalt esitama oma peaeesmärgi, milleks on 
kaupade vaba liikumise tagamine ühtlustamata osas. Tegelikult kujutab teises liikmesriigis 
seaduslikult turustatavatele toodetele riiklike tehniliste eeskirjade kohaldamine erandit sellest 
vabadusest.

Artikkel 2

Lõige 1

Selles lõikes käsitletakse ettepaneku reguleerimisala. 

Raportöör võib selle lõike läbi vaadata, kui suurem õiguslik selgus nõuab muudatusi. 

Lõige 2
  

1 Teine iga kahe aasta tagant esitatav aruanne vastastikuse tunnustamise põhimõtte rakendamise kohta ühtsel 
turul, 23.7.2002.
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Lõikes 2 sätestatakse „tehnilise eeskirja” määratlus, mis on võetud direktiivist 98/34/EÜ1. 

Raportöör selgitab välja, kas seda määratlust on vaja kohandada Euroopa Kohtus praegu 
läbivaatamisel olevate kohtuasjade valguses. Lisaks võib raportöör hinnata, kas on vajadust 
uute määratluste järele.

Artikkel 3

Artikli 3 eesmärgiks on tagada, et määrus ei oleks vastuolus olemasolevate ühenduse 
õigusaktidega.

Määruse kooskõla muude ühenduse vahenditega on oluline. Seetõttu kaalub raportöör teksti 
muutmist, selgitamaks käesoleva määruse suhet viidatud direktiividega. 

Tehnilise eeskirja kohaldamine (2. peatükk)

Artikkel 4

Kuna vastastikune tunnustamine pole automaatne, määratletakse artiklis 4 menetlus 
juhtudeks, mil liikmesriigid kavatsevad keelduda vastastikusest tunnustamisest otsusega ja 
kohaldada seeasemel riiklikke tehnilisi eeskirju.

Raportöör hindab, kas on vaja selgitada vastastikusest tunnustamisest keeldudes otsusele 
jõudmise menetlust. Need otsused peaksid põhinema toote vastavuse hindamisele nende 
liikmesriikide tehniliste eeskirjadega, kus toodet esmalt turustati (st kas toodet on kõigepealt 
seaduslikult turustatud). Otsused peaksid sisaldama ka kaitsetasemete korralikku kontrolli (st 
toote turustamispaiga riiklike eeskirjade pakutava kaitse võrdlemine „vastuvõtva” liikmesriigi 
nõutava kaitsetasemega). 

Selgitused ei sisaldaks täiendavat halduskoormust, kuna need puudutaksid ainult ametiasutusi, 
mis veel ei kohalda vastastikust tunnustamist korrektselt.

Raportöör kaalub ka otsustest teatamiseks nõutava tähtaja täpsustamist.

Lõpuks on raportöör seisukohal, et 2. peatükile parema sidususe andmiseks on soovitav viia 
artikli 5 sõnastus kooskõlla artikli 4 sisuga ja võtta artikli 6 praegune tekst üle artiklisse 4.

Toodete kontaktpunktid (3. peatükk)

Artiklid 7 ja 8

  
1 Direktiiv 98/34/EÜ, millega nähakse ette tehnilistest standarditest ja eeskirjadest teatamise kord.
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Artiklite 7 ja 8 eesmärgiks on vältida õiguslikku ebakindlust, edendada halduskoostööd ja 
hõlbustada osapoolte vahelist dialoogi.

Raportöör soovib tagada, et toodete kontaktpunktid tegutseksid vastastikuse tunnustamise 
põhimõtte rakendamise konsultatsioonipunktidena.

Raportöör on seisukohal, et ettevõtjatele on oluline juurdepääs riiklike tehniliste eeskirjade 
alasele teabele. Ettevõtjatel on sageli raske teada saada, kas nende endi tehnilised eeskirjad 
sarnanevad sihtkohaks oleva liikmesriigi omadega. Kontaktpunktid võiksid seega anda 
käesoleva määruse rakendamise ja vastastikuse tunnustamise menetluse kohta asjakohast 
teavet.

Lisaks arvab raportöör, et kontaktpunktide võime tugevdada kohtuväliseid probleemide 
lahendamise mehhanisme on oluline.

Lõppsätted (4. peatükk)

Artikkel 10

Artiklis 10 nõutakse, et „komisjoni palvel saadavad liikmesriigid talle põhjaliku aruande 
käesoleva määruse rakendamise kohta, sealhulgas üksikasjaliku teabe kõikide kirjalike teadete 
või otsuste kohta, mis on saadetud vastavalt artikli 4...”.

Raportöör usub, et väljend „palvel” tekitab liikmesriikide seas õiguslikku ebakindlust – pole 
selge, kuna liikmesriigid peavad oma aruandekohustust täitma. Seega kaalub raportöör nende 
aruannete komisjonile esitamise konkreetse tähtaja kehtestamist (nt kord aastas).

Vastupidiselt otsuses nr 3052/95 sätestatule ei sisalda artikkel 10 komisjonipoolset kohest 
hinnangut liikmesriikide otsustele vastastikuse tunnustamise põhimõttest erandi tegemise 
kohta. Raportöör usub, et vastastikuse tunnustamise põhimõtte õige rakendamise jälgimiseks 
peaks komisjon analüüsima (iga-aastastes) aruannetes toodud otsuseid ja andma hinnangu 
neis toodud põhjendustele. Lisaks võiks komisjon pärast käesoleva määruse jõustumist iga 
kolme aasta järel esitada parlamendile ja nõukogule aruande määruse rakendamise kohta, mis 
sisaldaks ka teavet komisjoni hinnangute kohta.

Artikkel 13

Artikkel 13 käsitleb määruse jõustumist. Raportöör peab vajalikuks kehtestada lisaks 
konkreetne tähtaeg toodete kontaktpunkte puudutavate sätete rakendamisele, et anda 
liikmesriikidele piisavalt aega nende asutamiseks (nt kuus kuud pärast määruse jõustumist).

Muud küsimused
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Raportöör kaalub määrusesse eraldi sätte lisamist veebilehe loomise kohta, mis sisaldaks 
nimekirja toodetest, millele kehtib vastastikune tunnustamine. Raportöör sooviks ka, et 
veebilehel avaldataks liikmesriikide poolt vastavalt artiklile 10 saadetud teabe kohaselt 
näiteks toodete kontaktpunktide nimekiri ja statistika vastastikuse tunnustamise põhimõtte 
rakendamise, sellele tuginemise või selle kasutamisest keeldumise juhtude arvu kohta.


