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Sissejuhatus

§ Kaupade vaba liikumine ühisturu raames on olnud ELi konkurentsivõime ja 
majanduskasvu peamine tõukejõud. Ühenduse tehnilised õigusaktid, millega tagatakse 
kaupade vaba liikumine, on kindlustanud majanduses osalejaile võrdsed tingimused ja 
lisaks ka tooteohutuse ning tarbijakaitse kõrge taseme.

§ Kuid kõnealuste tehniliste õigusaktide rakendamisel on tekkinud mõningaid raskusi. 
Eelkõige on probleeme tekitanud konkurentsimoonutuste oht, mis tuleneb 
liikmesriikide erinevatest tavadest vastavushindamisasutuste määramisel ning 
erinevatest turujärelevalve infrastruktuuridest, samuti usalduse – ja mõistmise –
puudumisest CE-vastavusmärgise suhtes.

§ Komisjoni ettepanekul koostatud siseturu kaupade pakkesse kuuluvate õigusmeetmete 
eesmärgiks on seetõttu anda ühine raamistik olemasolevate järelevalve 
infrastruktuuride täiustamiseks ning luua ühtlustatud viitesüsteem toodetega seotud 
õigusloome arendamiseks tulevikus.

§ Kaupade pakkes esitatud kolmest õigusmeetmest on kaks ettepanekut1 seotud 
ühtlustatud kaupade valdkonnaga, mis tagaks samad miinimumnõudmised toodetele 
kõigis liikmesriikides ja hõlmaks peaaegu 75 % ELi sisesest kaubavahetusest. Üks 
ettepanek2 puudutab ühtlustamata kaupade valdkonda, mis hõlmab umbes 25 % ELi 
sisesest kaubavahetusest. 

§ Ühtlustatud kaupade valdkonna puhul on komisjon otsustanud jagada oma ettepaneku 
kaheks eraldi õigustekstiks: 

1. Määrus, millega sätestatakse üldine raamistik, mis viib lõpule olemasolevad 
akrediteerimist ja turujärelevalvet puudutavad õigusaktid;

2. Otsus, millega määratletakse tulevaste ühtlustatud kaupade valdkonda 
puudutavate õigusaktide ühised elemendid koos rakendamisjuhistega. 

§ Käesoleva töödokumendi teemaks on ettepanek võtta vastu otsus, millega sätestatakse 
toodete turustamise ühine raamistik, liites ühtlustatud õiguslikud vahendid, mida saaks 
kohaldada vaatamata sellele, missugust õigusloometehnikat kasutatakse (nn uue ja 
vana lähenemisviisiga õigusaktid).

§ Vana ja uus lähenemisviis – ühtlustatud valdkonnas on võimalik kasutada kaht 
erinevat õigusloometehnikat: 1) nn uus lähenemisviis3, kus ühenduse õigusloome 

  
1 KOM(2007) 53 lõplik: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega sätestatakse toodete 
turustamise ühine raamistik; ja KOM (2007) 37 lõplik: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, 
millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega.
2 KOM(2007) 36 lõplik: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles sätestatakse menetlused 
seoses teatavate riiklike tehniliste eeskirjade kohaldamisega teises liikmesriigis seaduslikult turustatavate toodete 
suhtes ja tunnistatakse kehtetuks otsus 3052/95/EÜ.
3 nõukogu 7. mai 1985. aasta resolutsioon, mis käsitleb uut lähenemisviisi tehnilisele ühtlustamisele ja 
standardimisele; praeguseks on vastu võetud 25 direktiivi, kus rakendatakse uut lähenemisviisi.
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piirdub sellega, et määratletakse põhilised nõudmised seoses teemadega nagu 
tervishoid, turvalisus, tarbijakaitse ja keskkonnakaitse. Tehniliste näitajate esitamine 
standardite kujul võimaldab täita toodetelt eeldatavaid põhinõudmisi; 2) nn vana 
lähenemisviis, kus ühenduse õigusaktides sätestatakse kõik üksikasjalikud tehnilised 
nõuded. 

§ Uut lähenemisviisi tunnustatakse laialdaselt kui suurepärast näidet kergemast ja 
paindlikumast õigusloometehnikast ning ainuüksi 25 direktiivi vastuvõtmisega on 
selle abil õnnestunud vabastada umbes 60 % toodete ringlus ELis. Sellega võrreldes 
koosneb vana lähenemisviis umbes 600 direktiivist ja hõlmab umbes 10 % ELis 
ringlevatest toodetest.

Aruteluteemad

Raportöör tahaks tõstatada rea ettevalmistavaid teemasid, mida oleks vaja lähemalt arutada.

Õigusliku vahendi valik

Üks võtmeküsimus kõlab, kas otsuse ettepanek on tõepoolest kohane õiguslik vahend, mille 
abil tagada tulevikus ühtlustatud valdkonna õigusaktide sidusus. Raportöör tahaks kaaluda, 
kas selle asemel ei tuleks määrusesse kaasata võimalikult palju sätteid, et tagada nende 
võimalikult peatne rakendamine ja jõustamine.

Sidusus määruse ettepanekuga

Igal juhul peab otsuse ettepaneku kohta koostatud raporti projekt olema hästi kooskõlastatud 
raporti projektiga, mis käsitleb määruse ettepanekut, millega sätestatakse akrediteerimise ja 
turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega (KOM(2007)0037). Raportöör peab 
hindama, kas kahe teksti terminoloogias ja määratlustes leidub kattumisi või järjekindlusetust.

Avalike huvide kaitse tase (artikkel 2)

Otsuse ettepaneku kohaselt tuleks tulevaste valdkondlike õigusaktide koostamisel ühtlustatud 
valdkonnas lähtuda uue lähenemisviisi meetodist ja ainult siis, kui see lähenemine (väljendada 
õigusaktis ainult põhinõudeid) ei ole võimalik või asjakohane, võib kasutada vana 
lähenemisviisi (üksikasjalike kirjelduste sätestamine õigusaktis). 

Raportööri arvates tuleks lähemalt uurida selle tagajärgi seoses demokraatliku kontrolliga. 
Seetõttu tuleks täiendavalt uurida ka eeltingimusi, mis suunavad valiku langetamist uue ja 
vana lähenemisviisi vahel, eelkõige seda, mida mõeldakse praktikas väljenditega "ei ole 
võimalik" või "ei ole asjakohane". 

Ettevõtjate kohustused (2. peatükk)

Käesoleva otsuse ettepaneku üks võtmeküsimusi on ettevõtjate – tootjate, volitatud esindajate, 
importijate või turustajate – õiguslikud kohustused ja vastutus oma toodete turule toomisel, 
samuti nende turule juurdepääsu õigus. Seoses sellega peavad õigusaktid olema kooskõlas 
siseturu võtmepõhimõttega milleks on ettevõtjate diskrimineerimisest hoidumine, ning 
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liikmesriigid peavad seda põhimõtet täielikult rakendama.

Lisaks tuleb ettevõtjatele õiguslikke kohustusi seadvates õigusaktides tagada 
proportsionaalsuse eeskirjadest kinnipidamine, s.t tuleb tagada, et ettevõtjate halduskoormus 
vastaks eesmärkidele, mida tahetakse saavutada.

CE-vastavusmärgise roll (artikkel 17)

Tootele CE-märgist kinnitades deklareerib tootja, et toode vastab asjakohastes uue lähenemise 
direktiivides sätestatud põhinõuetele. CE-märgisega tootele on tagatud vaba liikumine 
ühisturu piires. Hiljutised uuringud on näidanud, et suur osa tarbijaid, eelkõige vähem haritud 
tarbijad, ei mõista kuigivõrd CE-märgise rolli ja tähtsust toodetel, mida nad ostavad1: sageli 
võidakse seda pidada päritolunäitajaks ja tõenduseks, et toodet on testitud ning see on mõne 
riikliku järelevalveasutuse poolt heaks kiidetud. 
Lisaks on kritiseeritud CE-märgise usaldatavust, kuna CE-märgist kandvad tooted ei vasta 
mõnikord õigusaktides sätestatud nõuetele.

Raportöör peab kaaluma, kas käesolev otsuse ettepanek on asjakohaseim õigusakt, mille abil 
tagada teadlikkuse suurendamist CE-märgise tähendusest. Ühtlasi tuleks järele mõelda selle 
üle, kas oleks vaja CE-märgise usaldatavust tugevdada. 

Vastavushindamisasutuste teavitamine (4. peatükk)

Vastavushindamisasutuste määratlust ja rolli tuleb üksikasjalikult kaaluda ning määruse 
ettepaneku taustal hinnata. 

Teavitavad ametiasutused (artikkel 19)

Tuleb selgitada, kas teavitav asutus, nii nagu see on määratletud artiklis 19, peaks olema 
sõltumatu haldusorgan või vastutava ministeeriumi osa, kuna on oht, et haldusastmestik 
muutub liiga keeruliseks ning selle all kannatavad teavitamismenetluses osalejad, eelkõige 
VKEd.

Nõuded teavitatud asutustele (artikkel 22)

Vastavushindamisasutusele kohaldatavad nõuded on üksikasjalikult välja toodud artikli 22 
lõigetes 2-11. Vaja on kontrollida selle suure nõudmiste hulga järjekindlust ning läbipaistvuse 
põhimõtte kohaldamist. 

Ühenduse kaitsemenetlused (artiklid 36–37)

See osa käsitleb riskihindamist ja võimalikke meetmeid juhul, kui seaduslikult turustatavad 
tooted võivad olla ohtlikud, eelkõige kui nad ohustavad inimeste tervist ja ohutust või 
avalikkuse huve. Tingimata on vaja nii riiklikke kui ühenduse kaitsemenetlusi, et tagada 

  
1 CE – Uurimus tarbijate ja edasimüüjate teadmistest CE-märgise kohta; Rootsi Kaubandusuuringute Instituut 
2004.
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tarbijaile ja kodanikele kõrgeim kaitsetase. Liikmesriikidel ei tohiks lubada neid menetlusi 
vääralt kasutada, et siseturu põhimõtetega vastuolus olevaid tarbetuid turutõkkeid rajada.


