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Johdanto

§ Tavaroiden vapaa liikkuvuus yhtenäismarkkinoilla on edistänyt merkittävällä tavalla 
EU:n kilpailukykyä ja talouden kasvua. Yhteisön tekniset säädökset, joilla varmistetaan 
tuotteiden vapaa liikkuvuus, ovat luoneet entistä tasa-arvoisemmat toimintaedellytykset 
talouden toimijoille sekä korkeatasoisen tuoteturvallisuuden ja kuluttajansuojan.

§ Näiden teknisten säädösten toimeenpanosta saatu kokemus on kuitenkin tuonut esiin 
häiriöitä. Erityisesti kilpailun vääristymisen vaaran, joka johtuu kansallisten 
viranomaisten erilaisista käytännöistä vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten 
nimittämisessä ja toisistaan poikkeavista markkinavalvonnan perusrakenteista sekä CE-
merkintään liittyvästä epäluottamuksesta ja ymmärryksen puutteesta.

§ Niiden lainsäädäntötoimien tavoitteena, jotka sisältyvät komission ehdottamaan 
tavaroiden sisämarkkinapakettiin on näin ollen tarjota yhteiset puitteet nykyisten 
valvontarakenteiden parantamiseksi ja yhdenmukaistaa viitekehys tuotteisiin liittyvän 
tulevan lainsäädännön kehittämiseksi.

§ Tavaroita koskevassa paketissa ehdotetuista kolmesta lainsäädäntötoimesta kaksi 
ehdotusta1 koskee tavaroiden yhdenmukaistettua alaa, ja niillä varmistetaan, että samat 
vähimmäisvaatimukset koskevat tuotteita kaikissa jäsenvaltioissa, mikä kattaa lähes 75
prosenttia EU:n kaupasta. Yksi ehdotus2 koskee niiden tavaroiden alaa, joita koskevia 
säännöksiä ei ole yhdenmukaistettu ja joka kattaa noin 25 prosenttia EU:n kaupasta.  

§ Puhumalla ”yhdenmukaistetusta alasta” komissio on päättänyt jakaa ehdotuksen 
kahteen erilliseen säädöstekstiin: 

1. asetus, jossa annetaan yleiset puitteet nykyisen lainsäädännön täydentämiseksi 
akkreditoinnin ja markkinoiden valvonnan osalta;

2. päätös, jossa annetaan tavaroiden yhdenmukaistetun alan tulevaa lainsäädäntöä 
koskevat yhteiset tekijät mukaan lukien ohjeet lainsäädännön 
toimeenpanemiseksi. 

§ Tämän työasiakirjan aiheena on ehdotus päätökseksi kaupan pitämiseen liittyvistä 
yhteisistä puitteista. Siinä kootaan yhteen yhdenmukaistetut oikeudelliset välineet, joita 
voidaan soveltaa käytettävästä lainsäädäntötekniikasta riippumatta (niin 
kutsuttu ”vanhan” ja ”uuden” lähestymistavan mukainen lainsäädäntö). 

  
1 KOM(2007)0053 lopullinen: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi tuotteiden kaupan 
pitämiseen liittyvistä yhteisistä puitteista ja KOM(2007)0037 lopullinen: Ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista 
vaatimuksista.
2 KOM(2007)0036 lopullinen: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen kansallisten 
teknisten määräysten soveltamista toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyihin tuotteisiin koskevista 
menettelyistä sekä päätöksen 3052/95/EY kumoamisesta.
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§ ”Vanha” vastaan ”uusi” lähestymistapa: Yhdenmukaistetulla alalla sovelletaan kahta eri 
säädöstekniikkaa: 1) “uusi” lähestymistapa3, jonka yhteydessä yhteisön lainsäädännössä 
rajoitutaan määrittelemään olennaisen tärkeät vaatimukset terveyden, turvallisuuden, 
kuluttajansuojan ja ympäristönsuojelun osalta. Tekniset erittelyt standardien muodossa 
mahdollistavat sen, että tuotteet ovat olennaisten vaatimusten mukaisia ja 2) ”vanha” 
lähestymistapa, jonka yhteydessä yhteisön lainsäädännössä asetetaan kaikki 
yksityiskohtaiset tekniset vaatimukset. 

§ Uutta lähestymistapaa pidetään yleisesti hyvänä esimerkkinä kevyemmästä ja 
joustavammasta säädöstekniikasta, ja se on onnistunut vain 25 direktiivin hyväksymisen 
avulla saamaan aikaan sen, että noin 60 prosenttia tuotteista on vapaassa liikkeessä 
EU:ssa. Näihin lukuihin verrattuna vanha lähestymistapa koostuu noin 600 direktiivistä, 
ja se kattaa noin 10 prosenttia EU:ssa liikkuvista tuotteista.

Tarkasteltavat asiat

Esittelijä haluaa tuoda esiin useita alustavia kysymyksiä, joita on tarkasteltava lähemmin:

Lainsäädäntötoimen valinta

Yksi tärkeistä kysymyksistä koskee sitä, onko päätösehdotus itse asiassa sopiva 
lainsäädäntötoimi johdonmukaisuuden varmistamiseksi tulevassa alakohtaisessa 
lainsäädännössä yhdenmukaistetulla alalla. Esittelijä haluaa tarkastella pitäisikö asetukseen 
sitä vastoin sisällyttää niin monta säännöstä kuin mahdollista sen varmistamiseksi, että ne 
pannaan täytäntöön ja saatetaan voimaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Johdonmukaisuus asetusehdotuksen suhteen

Päätösehdotusta koskeva mietintöluonnos on joka tapauksessa koordinoitava tiiviisti sen 
mietintöluonnoksen kanssa, joka koskee asetusehdotusta tuotteiden kaupan pitämiseen 
liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista (KOM(2007)0037). 
Esittelijän on selvitettävä onko kyseisten tekstien terminologiassa ja määritelmissä 
päällekkäisyyksiä tai epäjohdonmukaisuuksia.

Yleisen edun suojelun taso (2 artikla)

Päätösehdotuksessa todetaan, että yhdenmukaistetun alan tulevan alakohtaisen lainsäädännön 
on perustuttava ”uuden” lähestymistavan menetelmään, ja vain siinä tapauksessa, että tämä 
lähestymistapa (lainsäädännössä rajoitutaan asettamaan vain olennaiset vaatimukset) ei ole 
mahdollinen tai tarkoituksenmukainen, voidaan soveltaa ”vanhaa” lähestymistapaa 
(lainsäädännössä asetetaan yksityiskohtaiset erittelyt). 

Esittelijä katsoo, että seurauksia demokraattisen valvonnan osalta on edelleen tarkasteltava. 
Niitä edellytyksiä, joiden perusteella valitaan ”uusi” tai ”vanha” lähestymistapa on edelleen 
tarkasteltava erityisesti siltä osin, mitä käytännössä tarkoitetaan käsitteillä ”ei mahdollinen” 

  
3 Neuvoston 7. toukokuuta 1985 antama päätöslauselma teknistä yhdenmukaistamista ja teknisiä standardeja 
koskevasta uudesta lähestymistavasta. Tähän mennessä on hyväksytty 25 uutta lähestymistapaa koskevaa 
direktiiviä.
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ja ”ei tarkoituksenmukainen”.

Talouden toimijoiden velvollisuudet (2 luku)

Tämän päätösehdotuksen yksi tärkeimmistä kysymyksistä on talouden toimijoiden 
(valmistajien, valtuutettujen edustajien, maahantuojien tai jakelijoiden) oikeudelliset 
velvoitteet ja velvollisuudet, silloin kun he tuovat tuotteita markkinoille sekä heidän 
markkinoille pääsyä koskevat oikeutensa. Tässä yhteydessä on noudatettava tärkeää 
sisämarkkinoiden lakimääräistä periaatetta, joka koskee talouden toimijoiden välistä 
syrjimättömyyttä, ja jäsenvaltioiden on pantava kyseinen lainsäädäntö täysimääräisesti 
toimeen.

Sen säädöksen yhteydessä, josta aiheutuu oikeudellisia velvoitteita talouden toimijoille, on 
myös varmistettava suhteellisuutta koskevien sääntöjen noudattaminen eli se, että talouden 
toimijoita koskevat hallinnolliset taakat ovat oikeasuhteisia saavutettuihin tavoitteisiin nähden.

CE-merkinnän merkitys (17 artikla)

Kun valmistaja merkitsee tuotteen CE-merkinnällä, se tarkoittaa, että tuote noudattaa ”uuden” 
lähestymistavan direktiivien olennaisia vaatimuksia. CE-merkinnällä varustettu tuote voi 
liikkua vapaasti yhtenäismarkkinoilla. Viimeaikaisista tutkimuksista käy ilmi, että 
suurimmalla osasta kuluttajista, erityisesti vähemmän koulutetuista kuluttajista, on heikko 
käsitys CE-merkinnän merkityksestä ostettuihin tuotteisiin4: usein luullaan, että kyseessä on 
alkuperää osoittava merkki tai todistus siitä, että jokin kansallinen valvontaelin on testannut ja 
hyväksynyt tuotteen. CE-merkintää on myös arvosteltu siitä, että se ei ole uskottava, koska 
CE-merkinnällä varustetut tuotteet eivät ole aina lainsäädännön mukaisia.

Esittelijän on tarkasteltava onko päätösehdotus soveliain lainsäädäntötoimi CE-merkintää 
koskevan tuntemuksen lisäämisen varmistamiseksi. Lisäksi on pohdittava onko tarpeen 
vahvistaa CE-merkinnän uskottavuutta ja siihen kohdistuvaa luottamusta. 

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset (4 luku)

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten määritelmää on tarkasteltava kriittisesti ja 
yksityiskohtaisesti ja arvioitava ehdotetun asetuksen yhteydessä. 

Ilmoittamisesta vastaavat viranomaiset (9 artikla)

On selvitettävä onko ilmoittamisesta vastaavan viranomaisen, siten kuin 19 artiklassa on 
määritelty, oltava itsenäinen hallintoelin vai osa asiasta vastaavaa ministeriötä, sillä vaarana 
on, että hallinnollisten kerrosten moninkertaistuminen koituu ilmoittamismenettelyn kohteena 
olevien tahojen, erityisesti pk-yritysten vahingoksi.

  
4 CE – tutkimus kuluttajien ja jälleenmyyjien CE-merkintää koskevasta tuntemuksesta, Ruotsin 
kauppatutkimusinstituutti, 2004.
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Ilmoitettuja laitoksia koskevat vaatimukset (22 artikla)

Ilmoitettuja laitoksia koskevat vaatimukset annetaan erittäin yksityiskohtaisesti 22 artiklan 2–
11 kappaleissa. Näiden yksityiskohtaisten vaatimusten johdonmukaisuutta sekä avoimuuden 
periaatteen soveltamista on tarkasteltava kriittisesti. 

Yhteisön suojamenettelyt (36–37 artikla)

Tämä osio koskee riskin arviointia ja mahdollisia toimia siinä tapauksessa, että laillisesti 
markkinoidut tuotteet aiheuttavat riskin, joka erityisesti liittyy ihmisten terveyteen ja 
turvallisuuteen tai yleisen edun suojaan liittyviin asioihin. On tärkeää, että sekä kansalliset 
että yhteisön suojamenettelyt ovat käytettävissä kuluttajien ja muun väestön suojaamiseksi.  
On varmistettava, että jäsenvaltiot eivät väärinkäytä näitä menettelyjä sisämarkkinoiden 
periaatteiden vastaisten tarpeettomien markkinaesteiden luomiseksi.


