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Johdanto

Sisämarkkinoiden toteutuminen on Euroopan talouskasvun perustekijä. Niiden toiminta 
perustuu neljään perusvapauteen: henkilöiden, tavaroiden, palvelujen ja pääomien vapaa 
liikkuvuus. Jotta tavaroiden sisämarkkinat toimisivat moitteettomasti, niiden toimintaa 
haittaavat tekniset esteet on ehdottomasti poistettava. Tavaramarkkinoilla tämä on mahdollista 
toteuttaa kahdella eri tavalla:

(i) Kansallisen lainsäädännön lähentäminen: 
Tekniset esteet poistetaan yhdenmukaistamalla kansallisia teknisiä sääntöjä. Tavaroiden 
sisämarkkinoita koskeva säädöspaketti sisältää kolme lainsäädännöllistä toimenpidettä, joista 
kaksi liittyy sisämarkkinoiden yhdenmukaistamiseen1. Unionin sisäisestä tavarakaupasta 
75 prosenttia on yhdenmukaistamisen piirissä, ja tältä osin kaupan arvo on 1,5 biljoonaa 
euroa.2

(ii) Vastavuoroinen tunnustaminen:
Tämän työasiakirjan aiheena3 oleva vastavuoroinen tunnustaminen koskee niitä 
tavaramarkkinoita, joita ei ole yhdenmukaistettu. Vastavuoroisen tunnustamisen 
soveltamisalaan kuuluu noin 25 prosenttia kaikista unionin alueella valmistetuista tavaroista, 
ja tältä osin kaupan arvo on 430 miljardia euroa.4 Vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen 
noudattamatta jättämisestä aiheutuu arviolta 150 miljardin euron kustannukset.5

Vastavuoroinen tunnustaminen

Vastavuoroisen tunnustamisen periaate pohjautuu Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytäntöön, tarkemmin sanottuna tuomioistuimen 20. helmikuuta 1979 antamaan, 
hyvin tunnettuun Cassis de Dijon -tuomioon.

Periaate käsittää yleisen säännön ja yhden poikkeuksen siihen:

a) Yleissääntö:
Jäsenvaltio ei periaatteessa voi kieltää tai rajoittaa toisessa jäsenvaltiossa laillisesti 
valmistettujen ja kaupan pidettyjen tuotteiden myyntiä alueellaan, vaikka kyseisten tuotteiden 
valmistuksessa olisi noudatettu erilaisia teknisiä ja verotuksellisia määräyksiä kuin sen omien 
tuotteiden valmistuksessa. 

b) Poikkeus:
Jäsenvaltio voi poiketa tästä periaatteesta aloilla, joita ei ole yhdenmukaistettu, ja säätää 
toimenpiteitä, joilla se estää kyseisten tuotteiden pääsyn kansallisille markkinoilleen tai 
rajoittaa sitä. Tämä on mahdollista vain siinä tapauksessa, että toimenpiteet ovat (i) 

  
1 KOM(2007) 37 ja KOM(2007) 53.
2 Luvut ovat peräisin komission jäsen Verheugenin 14. helmikuuta 2007 pitämästä puheesta, jossa tämä esitteli 
tavaroiden sisämarkkinoita koskevaa säädöspakettia.
3 KOM(2007) 36.
4 Toinen kaksivuotiskertomus vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta sisämarkkinoilla, 
KOM(2002) 419, 23.7.2002.
5 Wim Kokin johtaman korkean tason työryhmän laatima raportti, marraskuu 2004.
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tarpeellisia, (ii) oikeasuhteisia ja (iii) perusteltuja EY:n perustamissopimuksen 30 artiklassa 
kuvatuista syistä tai jos yleistä etua koskevat ensisijaiset vaatimukset tätä edellyttävät. Näin 
ollen kohdejäsenvaltiolla on mahdollisuus säätää tällaisia toimenpiteitä myös tuotteille, jotka 
täyttävät kyseiset vaatimukset.

Toistaiseksi ei ole vielä laadittu luetteloa tuotteista, joihin vastavuoroisen tunnustamisen 
periaatetta tulisi soveltaa. Esittelijän mukaan nämä tuotteet on kuitenkin mahdollista jakaa 
karkeasti kahteen ryhmään:

(1) Tuotteet, joita koskevaa lainsäädäntöä ei ole yhdenmukaistettu yhteisötasolla. Tähän 
ryhmään kuuluvat polkupyörät, tikkaat, rakennustelineet, jalometalliesineet, 
lastenhoitotuotteet, säiliöt ja kontit.

(2) Tuotteet, joita koskeva lainsäädäntö on yhdenmukaistettu osittain. Esimerkiksi 
hälytyslaitteiden toiminnallisia, ilmastollisia ja tehokkuutta koskevia ominaisuuksia ei 
ole yhdenmukaistettu, vaikka niiden muut ominaisuudet on yhdenmukaistettu. Tähän 
ryhmään kuuluvat myös tekstiilit, jalkineet, tietoteknologia, tietyntyyppiset 
moottoriajoneuvot, sähkölaitteet ja jotkin elintarvikkeet.

Yleensä vastavuoroinen tunnustaminen näyttää toimivan hyvin, kun on kyse yksinkertaisista 
tuotteista (kuten polkupyörät, säiliöt ja kontit). Sen sijaan vastavuoroisen tunnustamisen 
soveltaminen näyttää toimivan huonommin sellaisten tuotteiden kohdalla, jotka ovat teknisesti 
monimutkaisia tai joihin liittyy merkittäviä turvallisuus- ja terveysnäkökohtia (kuten linja-
autot, kuorma-autot, rakennustuotteet ja jalometallit).1

Keskusteltavat asiakohdat

Keskustelun käynnistämiseksi esittelijä tuo alustavasti esiin joitakin seikkoja, joita on 
käsiteltävä syvällisemmin. Esittelijä saattaa esittää tarkistuksia tässä esitetyistä tai muista 
valiokuntakeskustelussa ilmenevistä ongelmakohdista riippuen valiokunnassa käytävien 
keskustelujen sekä neuvoston teknisen työn tuloksista. 

Aihe ja soveltamisala (1 luku)

1 artikla

Ehdotuksen 1 artiklassa määritellään asetuksen tavoitteet. 

Esittelijän mielestä ehdotuksen päätavoite olisi esitettävä selvemmin, jotta tavaroiden vapaa 
liikkuvuus voitaisiin taata aloilla, joita ei ole yhdenmukaistettu. Soveltaessaan kansallisia 
teknisiä määräyksiä toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyihin tuotteisiin jäsenvaltio 
nimenomaan poikkeaa kyseistä vapautta koskevasta periaatteesta.

2 artikla

1 kohta

Tässä kohdassa määritellään ehdotuksen soveltamisala. 
  

1 Toinen kaksivuotiskertomus vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta sisämarkkinoilla, 
23.7.2002.
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Esittelijä saattaa tehdä tähän kohtaan tarkistuksia, jos oikeudellisen selkeyden parantaminen 
edellyttää tekstin muuttamista. 

2 kohta

Kyseisen artiklan 2 kohdassa määritellään direktiivissä 98/34/EY luetellut tekniset 
määräykset.1

Esittelijä selvittää, täytyykö määritelmää muuttaa joltain osin Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimessa vireillä olevien tapausten vuoksi. Esittelijä arvioi lisäksi, tarvitaanko 
kohtaan joitakin lisämääritelmiä.

3 artikla

Ehdotuksen 3 artiklalla pyritään varmistamaan, ettei asetus ole ristiriidassa voimassa olevan 
yhteisön lainsäädännön kanssa.

On tärkeää, että asetus on yhdenmukainen muiden yhteisön välineiden kanssa. Esittelijä 
harkitsee näin ollen tekstin muuttamista, jotta asetuksen suhde artiklassa lueteltuihin 
direktiiveihin olisi varmasti selvä. 

Teknisen määräyksen soveltaminen (2 luku)

4 artikla

Koska vastavuoroinen tunnustaminen ei toteudu automaattisesti, 4 artiklassa määritellään 
menettelytapa niitä tapauksia varten, joissa jäsenvaltio aikoo kieltäytyä vastavuoroisesta 
tunnustamisesta ja soveltaa sen sijaan kansallista teknistä määräystä.

Esittelijä aikoo arvioida, onko vastavuoroisesta tunnustamisesta kieltäytymistä koskevaa 
päätösmenettelyä tarvetta selkeyttää. Tällaisia päätöksiä tehtäessä tulee arvioida, täyttääkö 
tuote niiden jäsenvaltioiden tekniset määräykset, joissa se on ensiksi saatettu markkinoille (eli 
myydäänkö tuotetta laillisesti). Päätöksiä tehtäessä täytyy myös huolellisesti tarkistaa 
suojatasot (eli verrataan tuotetta myyvän maan kansallisten sääntöjen takaamaa suojatasoa ja 
vastaanottavan jäsenvaltion vaatimaa suojatasoa toisiinsa). 

Nämä tarkennukset eivät lisäisi hallinnollista taakkaa, sillä ne koskisivat ainoastaan niitä 
viranomaisia, jotka eivät vielä sovella vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta 
asianmukaisesti.

Esittelijä aikoo tarkastella myös tarvetta määrittää jokin aika, jonka kuluessa päätöksistä on 
ilmoitettava.

Jotta 2 luku olisi johdonmukaisempi, esittelijä pitää lisäksi suositeltavana, että 5 artiklan 
tekstiä yhdenmukaistetaan 4 artiklan sisällön kanssa ja että nykyisen 6 artiklan teksti 

  
1 Teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä annettu 
direktiivi 98/34/EY.
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sisällytetään 4 artiklaan.
Tuoteyhteyspisteet (3 luku)

7 ja 8 artikla

Ehdotuksen 7 ja 8 artiklan tavoitteena on estää oikeudellinen epävarmuus, vahvistaa 
hallinnollista yhteistyötä sekä helpottaa osapuolten välistä vuoropuhelua.

Esittelijä haluaa varmistaa, että tuoteyhteyspisteet toimivat eräänlaisina tukipisteinä, jotka 
auttavat vastavuoroisen tunnustamisen toteuttamisessa.

Esittelijän mukaan kansallisia teknisiä määräyksiä koskevien tietojen saanti on ehdottoman 
tärkeää talouden toimijoille. Talouden toimijoiden on usein vaikea tietää, vastaavatko heidän 
oman maansa tekniset määräykset kohdejäsenvaltion määräyksiä. Tuoteyhteyspisteet voivat 
antaa tärkeää tietoa asetuksen täytäntöönpanosta sekä vastavuoroisen tunnustamisen 
soveltamisesta.

Esittelijä pitää tärkeänä myös sitä, että yhteyspisteet vahvistavat osaltaan mekanismeja, joiden 
avulla ongelmat voidaan ratkaista muulla tavoin kuin oikeusteitse.

Loppusäännökset (4 luku)

10 artikla

Ehdotuksen 10 artiklassa säädetään, että jäsenvaltioiden ”on lähetettävä komissiolle 
pyynnöstä yksityiskohtainen kertomus tämän asetuksen täytäntöönpanosta, mukaan luettuna 
yksityiskohtaiset tiedot kirjallisista ilmoituksista tai päätöksistä, jotka on lähetetty 4 artiklan 
1, 2 tai 3 kohdan nojalla”.

Esittelijä katsoo, että sanamuoto ”pyynnöstä” luo oikeudellista epävarmuutta jäsenvaltioissa –
ei ole selvää, milloin jäsenvaltioiden on täytettävä velvollisuutensa lähettää kertomus. Tästä 
johtuen esittelijä tutkii, tulisiko tekstiin lisätä erityinen määräaika, johon mennessä 
jäsenvaltioiden on lähetettävä kertomukset komissiolle (esimerkiksi kerran vuodessa).

Toisin kuin päätöksessä 3052/95 määrätyssä menettelyssä, ehdotuksen 10 artiklassa ei 
säädetä, että komission tulee arvioida välittömästi jäsenvaltioiden päätökset poiketa 
vastavuoroisen tunnustamisen periaatteesta. Esittelijä katsoo, että valvoakseen vastavuoroisen 
tunnustamisen asianmukaista soveltamista komission on analysoitava (vuotuisten) 
kertomusten sisältämät päätökset sekä arvioitava niille annetut perustelut. Komissio voisi 
myös antaa kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle asetuksen täytäntöönpanosta 
ja tekemistään arvioinneista kolmen vuoden välein asetuksen voimaan tulosta lähtien.

13 artikla

Ehdotuksen 13 artikla koskee asetuksen voimaantuloa. Esittelijän mielestä artiklaan on 
lisättävä määräaika, johon mennessä tuoteyhteyskeskuksia koskevat säännökset on pantava 
täytäntöön. Tällöin jäsenvaltioilla olisi riittävästi aikaa keskusten perustamista varten 
(esimerkiksi kuusi kuukautta asetuksen voimaantulosta lähtien).
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Muita huomioita

Esittelijä tarkastelee Internet-sivuston luomista koskevan erityissäännöksen sisällyttämistä 
asetukseen. Sivustolla tulisi luetella tuotteet, joihin vastavuoroista tunnustamista sovelletaan. 
Esittelijän mukaan verkkosivuilla olisi julkaistava myös esimerkiksi tuoteyhteyskeskusten 
luettelo sekä tilastotietoja tapauksista, joissa vastavuoroista tunnustamista on sovellettu, siihen 
on vedottu tai siitä on kieltäydytty. Tilastot perustuisivat tietoihin, jotka jäsenvaltiot ovat 
toimittaneet 10 artiklan mukaisesti.


