
Sisämarkkinoiden
tulostaulu

Toukokuu 2002

Lopullinen Word-versio

Paperijulkaisun PDF-versiot osoitteessa

http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/score/index.htm

Alkukieli = englanti

Nro 10



2

Sisällysluettelo

TÄRKEIMMÄT HAVAINNOT...................................................................................... 3

JOHDANTO ................................................................................................................... 4

1. SISÄMARKKINALAINSÄÄDÄNNÖN TÄYTÄNTÖÖNPANO............................ 5

A. Säädösten saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä................................... 5

B. Rikkomisesta johtuvat menettelyt ................................................................. 10

2. SISÄMARKKINOIDEN PÄÄTÖKSEEN SAATTAMINEN................................. 14

A. Sisämarkkinoiden strategian katsaus vuodeksi 2002 – Lupauksista
toimintaan .................................................................................................... 14

B. Rahoitusmarkkinoiden yhdentyminen sekä rahoituspalvelujen
toimintasuunnitelma ..................................................................................... 19

3. TEKNISET ESTEET JA SISÄMARKKINOIDEN TOIMINTA............................ 22

A. Pääpaino tavaroiden vapaalla liikkuvuudella ................................................. 22

B. Päivittäistavaroiden hinnat EU:ssa ................................................................ 35

LIITE: TAVAROIDEN VAPAASEEN LIIKKUVUUTEEN LIITTYVIÄ
PERUSKÄSITTEITÄ ........................................................................................... 44

Komissio ottaa mielellään vastaan tulostaulua koskevaa palautetta sekä tulevia tulostauluja
koskevia ehdotuksia. Palaute pyydetään lähettämään osoitteeseen: John F. Mogg,
pääjohtaja, sisämarkkinoiden pääosasto, Euroopan komissio, B-1049 Bruxelles/Brussel tai
sähköpostiosoitteeseen: Markt-A1@cec.eu.int

Edellä mainitusta osoitteesta voi myös pyytää kappaleita tästä tai tulevista
tulostaulujulkaisuista.



3

TÄRKEIMMÄT HAVAINNOT

Sisämarkkinalainsäädännön täytäntöönpano
• Ruotsi, Tanska, Suomi, Yhdistynyt kuningaskunta, Alankomaat, Belgia ja Espanja ovat

tällä hetkellä tilanteessa, jossa ne ovat saavuttaneet Eurooppa-neuvoston asettaman 98,5
prosentin täytäntöönpanotavoitteen. Kauimpana tästä tavoitteesta ovat Ranska, Kreikka,
Saksa ja Irlanti.

• Barcelonassa kokoontunut Eurooppa-neuvosto asetti uuden 100 prosentin
täytäntöönpanotavoitteen kaikille niille direktiiveille, joiden täytäntöönpano on
viivästynyt yli kaksi vuotta. Eniten toimia tämän kunnianhimoisen tavoitteen
saavuttaminen vuoden 2003 kevääseen mennessä vaatii Ranskalta ja Luxemburgilta.

• Sisämarkkinalainsäädännön rikkomisesta johtuvien menettelyjen kokonaismäärä on
vuoden 2001 marraskuun tulostauluun verrattuna lisääntynyt kaksi prosenttia, ja
rikkomistapausten määrä on nykyisellään yli 1 500. Lähes 30 prosenttia kaikista
rikkomistapauksista koskee edelleen Ranskaa ja Italiaa.

• Sisämarkkinastrategiaa koskevassa vuoden 2002 katsauksessa asetettiin uusi tavoite
sisämarkkinalainsäädännön virheellisestä soveltamisesta johtuvien menettelyjen
vähentämiseksi vähintään 10 prosentilla vuoden 2003 kevääseen mennessä. Käsiteltävinä
olevien rikkomistapausten määrä on suurin Irlannilla (100) ja Espanjalla (96).

Sisämarkkinoiden päätökseen saattaminen
• Vain noin 50 prosenttia sisämarkkinastrategian mukaisista kohdennetuista toimista on

saatu toteutetuksi ajallaan. Tästä ajankohdasta vuoden loppuun ulottuvalla ajanjaksolla
on saatettava päätöksen 13 tointa. Näihin kuuluvat mm. julkiset hankinnat ja
yhteisöpatentti sekä tietyt rahoituspalvelualalla, energia-alalla sekä liikenteen ja
kilpailupolitiikan alalla toteutettavat toimet.

• Täysin yhdentyneet rahoitusmarkkinat voisivat kasvattaa EU:n bruttokansantuotetta 43
miljardia euroa vuodessa. Rahoituspalvelujen toimintasuunnitelman toteuttamisessa on
edistytty hyvin: 42 toimesta on tähän mennessä toteutettu 27.

Tekniset esteet ja sisämarkkinoiden toiminta
• Barcelonassa kokoontunut Eurooppa-neuvosto pyysi komissiota antamaan tulostaulussa

selostuksen kaupan teknisistä esteistä. Ensimmäisenä vastauksena tähän pyyntöön
laaditut lyhyet analyysit neljästä toimialasta (telepäätelaitteet, rakennustuotteet,
polkupyörät ja olut) tuovat esille paitsi joitakin merkittäviä jäljellä olevia esteitä myös
saavutettuja tuloksia.

• Päivittäistavaroiden hinnoissa on Euroopassa edelleen merkittäviä eroja, jotka johtuvat
lähinnä kahdesta tekijästä: markkinoiden pirstaleisuudesta ja vähittäiskaupan alalla
vallitsevasta kilpailutilanteesta. Kuluttajat voivat joissakin jäsenvaltioissa joutua
maksamaan jostakin tuotteesta muihin jäsenvaltioihin verrattuna jopa nelinkertaisen
hinnan.
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JOHDANTO

Tässä tulostaulussa tarkastellaan suorituskykyä ja saavutettuja tuloksia. Saavutettua tai
saavuttamatta jäänyttä edistystä arvioidaan kolmella osa-alueella. Ensimmäisenä
tarkastellaan, miten hyvin jäsenvaltiot hoitavat sisämarkkinalainsäädännön
täytäntöönpanon. Useimpien jäsenvaltioiden tulokset sisämarkkinalainsäädännön
täytäntöönpanomääräaikojen noudattamisessa ovat parantuneet – muutamissa tapauksissa
merkittävästikin – mutta kahdeksalla jäsenvaltiolla Eurooppa-neuvoston asettama 1,5
prosentin täytäntöönpanovajetta koskeva tavoite on edelleen saavuttamatta. Jäsenvaltioiden
on nyt toimittava entistäkin tehokkaammin saavuttaakseen Barcelonan
Eurooppa-neuvoston asettaman lisätavoitteen, jonka mukaan niiden direktiivien
täytäntöönpanovaje, joiden täytäntöönpano on viivästynyt yli kaksi vuotta, olisi saatava
nollaan. Jäsenvaltioiden on lisäksi merkittävästi vähennettävä rikkomistapaustensa määriä.

Toiseksi tulostaulussa tarkastellaan jäljellä olevia teknisiä esteitä sekä merkittävien,
lainsäädännössä esiintyvien puutteiden korjaamisessa saavutettuja tuloksia. Jäljellä olevat
tekniset esteet on poistettava, jotta EU pystyisi täysimittaisesti hyödyntämään
sisämarkkinoita. Tässä onnistuminen on edellytyksenä sille, että EU pystyy vuoteen 2010
mennessä kehittymään maailman kilpailukykyisimmäksi taloudeksi. Veroesteiden
poistaminen sisämarkkinoilta on yksi komission tärkeimmistä tavoitteista.1 Jos näitä esteitä
ei määrätietoisesti ryhdytä poistamaan, EU ei voi kehittyä maailman johtavaksi taloudeksi.
Seuraavassa tulostaulussa tarkastellaan veroesteiden luonnetta ja vaikutuksia sekä esitellään
komission strategia niiden poistamiseksi.

Barcelonan Eurooppa-neuvosto kehotti komissiota sisällyttämään tähän tulostauluun
selvityksen kaupan teknisistä esteistä. Saatavilla ei tällä hetkellä ole tietoja, joiden
perusteella kaupan teknisten esteiden merkitys kussakin jäsenvaltiossa voitaisiin selkeästi
osoittaa tai joiden perusteella jäsenvaltioiden saavuttamia tuloksia voitaisiin vertailla.
Komissio on tämän vuoksi pyrkinyt tässä ensimmäisessä vaiheessa kuvaamaan tilannetta
tiettyjen tuotteiden osalta sekä jäljellä olevien esteiden todellisia vaikutuksia kauppaan.
Alustavana johtopäätöksenä voidaan todeta, että joillakin aloilla tarvitaan uutta
lähestymistapaa, koska nykyisten järjestelyjen tehostaminen ei näyttäisi enää olevan
mahdollista.

Kolmanneksi tulostaulussa palataan hintoihin. Vaikka tulostaulussa käsitellään yleensä
panoksia (kuten annettuja ja osaksi kansallista lainsäädäntöä saatettuja direktiivejä tai
rikkomistapauksia), tärkein merkitys on kuitenkin käytännössä saavutetuilla tuloksilla.
Sisämarkkinoiden on tarjottava konkreettista hyötyä ja näin lisättävä sekä kansalaisten että
yritysten hyvinvointia ja molemmille tarjolla olevia mahdollisuuksia. Hintojen lähentyminen
on tärkeä mittari, jolla sisämarkkinoiden toimivuutta voidaan arvioida. Komissio aikoo
julkaista tietoja hinnoista säännöllisesti lisätäkseen avoimuutta ja tarjolla olevaa tietoa.
Tässä tulostaulussa esitellään päivittäistavaroita koskevan hintatutkimuksen tulokset, jotka
näyttäisivät osoittavan, että hintojen lähentymisen – ja näin myös hintojen laskun – osalta
ollaan vielä melko kaukana tavoitteesta.

                                               

1 Komission tiedonanto "Kohti sisämarkkinoita, joilla ei ole veroesteitä" (KOM (2001) 582 lopullinen).



1. SISÄMARKKINALAINSÄÄDÄNNÖN TÄYTÄNTÖÖNPANO

A. Säädösten saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

Eurooppa-neuvosto asetti viime vuonna Tukholmassa kaikille jäsenvaltioille tavoitteeksi
täytäntöönpanovajeen pienentämisen 1,5 prosenttiin tämän vuoden maaliskuussa
Barcelonassa pidettyyn Eurooppa-neuvoston kokoukseen mennessä. Jäsenvaltioista
seitsemän (Tanska, Ruotsi, Yhdistynyt kuningaskunta, Suomi, Espanja, Alankomaat ja
Belgia) saavutti tämän tavoitteen, mikä osoittaa, että sen saavuttaminen on mahdollista,
jopa Yhdistyneen kuningaskunnan ja Belgian kaltaisille jäsenvaltioille, joilla lainsäädäntä
on monitahoinen poliittinen prosessi. Yhdistynyt kuningaskunta ja Belgia ansaitsevatkin
erityistunnustuksen siitä, että ne toteuttivat konkreettisia toimenpiteitä varmistaakseen,
että tavoitteen saavuttamista tukeva poliittinen tahto johti tehokkaisiin käytännön toimiin.
Tunnustuksen ansaitsevat myös EFTA-maat, jotka ovat kaikki parantaneet tuloksiaan
merkittävästi2.

Tästä huolimatta kahdeksan jäsenvaltiota – toisin sanoen jäsenvaltioiden enemmistö – ei
saavuttanut asetettua tavoitetta. Tämän odotuksia heikomman kokonaistuloksen vuoksi
hallitusten päämiehille ei Barcelonassa jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin jatkaa tavoitteen
saavuttamiselle asetettua määräaikaa. Kaikkia jäsenvaltioita kehotetaan näin ollen
viipymättä pienentämään täytäntöönpanovajeensa enintään 1,5 prosenttiin kevääseen 2003
mennessä. Kevääksi 2003 on lisäksi asetettu tavoite, jonka mukaan kaikki direktiivit,
joiden täytäntöönpano on viivästynyt yli kaksi vuotta, on pantava kaikilta osin täytäntöön
kyseiseen ajankohtaan mennessä.

Tällä hetkellä jäsenvaltioista näyttäisivät erottuvan omaksi ryhmäkseen ne, jotka ovat joko
jo monilta osin saavuttaneet tavoitteen tai jotka ovat toteuttaneet toimenpiteitä pitääkseen
täytäntöönpanovajeensa jatkossakin tavoitteen mukaisena. Kahdeksan muun jäsenvaltion
haasteena on saavuttaa tämä johtava maaryhmä. Kehitys etenkin Ranskalla ja Saksalla
näyttäisi kuitenkin pysähtyneen: kumpikaan näistä maista ei ole sanottavasti edistynyt
viimeksi kuluneiden 6–12 kuukauden aikana (ja Ranskan tilanne on jopa huonontunut
viime marraskuuhun verrattuna). Näiden maiden osuus EU:n talouden volyymista on
yhteensä noin 40 prosenttia, joten kaikilla näiden maiden viiveillä on erityisen haitallinen
vaikutus sisämarkkinoiden toimintaan. Vaikuttaa siltä, että tämän kehityksen suunnan
muuttamiseksi tarvitaan uutta poliittista tahtoa korkeimmalla tasolla.

Barcelonassa kokoontunut Eurooppa-neuvosto kehotti kaikkia jäsenvaltioita viipymättä
pienentämään täytäntöönpanovajettaan enintään 1,5 prosenttiin vuoden 2003 kevääseen
mennessä.

                                               

2 Sisämarkkinat kattavat ETA-sopimuksen ansiosta myös kolme EFTA-maata, jotka ovat Islanti,
Liechtenstein ja Norja.
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Kuvio 1: Vain seitsemän jäsenvaltiota on saavuttanut 1,5 prosentin tavoitteen

= direk-
tiivien
luku-
määrä

46 41 36 36 35 32 32 26 23 23 22 20 14 11 11

Huom.: Täytäntöönpanovaje ilmoittaa niiden sisämarkkinadirektiivien prosenttiosuuden, joista ei vielä
ole annettu täytäntöönpanoilmoitusta, niiden sisämarkkinadirektiivien kokonaismäärästä, jotka on
saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä 15. huhtikuuta 2002 mennessä.
Perustamissopimuksessa määriteltyihin sisämarkkinoihin liittyvien direktiivien määrä on tällä
hetkellä 1 497 kappaletta ja asetusten määrä 299 kappaletta.

Koska uusia direktiivejä annetaan jatkuvasti, hyvän täytäntöönpanotilanteen ylläpitäminen
vaatii jatkuvaa työtä, ja tämän työn keskeyttäminen voi nopeasti johtaa siihen, että
jäsenvaltio jää muista jälkeen. Näin ollen myös niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat jo
saavuttaneet 1,5 prosentin tavoitteen, on määrätietoisesti jatkettava työtään säilyttääkseen
saavuttamansa aseman.

Kuvio 2: Yhdistynyt kuningaskunta, Belgia ja Itävalta ovat merkittävästi
vähentäneet täytäntöönpanovajettaan marraskuun tulostauluun
verrattuna
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Huom.: Muutos niiden direktiivien määrässä marraskuun 2001 tulostauluun verrattuna, joiden
täytäntöönpano on viivästynyt. Esimerkiksi Suomen täytäntöönpanovaje on lisääntynyt neljällä
direktiivillä.
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Kuvio 3: Niiden direktiivien määrä, jotka on saatettava osaksi kansallista
lainsäädäntöä kevääseen 2003 mennessä 1,5 prosentin tavoitteen
saavuttamiseksi

Kuvioista 3 ja 4 käy ilmi, mitä jäsenvaltioiden on tehtävä saavuttaakseen tavoitteensa
Eurooppa-neuvoston ensi kevään kokoukseen mennessä. Kuviosta 3 käy ilmi niiden
direktiivien määrä, jotka jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön, jotta ne saavuttaisivat
Eurooppa-neuvoston asettaman 1,5 prosentin tavoitteen (tai pysyisivät tässä tavoitteessa).

Kuviosta 4 käy ilmi niiden direktiivien määrä, jotka on saatettava osaksi kansallista
lainsäädäntöä kevääseen 2003 mennessä, jotta voitaisiin saavuttaa niille direktiiveille
asetettu uusi nollatavoite, joiden täytäntöönpano on viivästynyt yli kaksi vuotta.
Tavoitteena on tämän täytäntöönpanovajeen täydellinen poistaminen. Jos yksikin näistä
direktiiveistä jää täytäntöönpanematta, tavoitetta ei siis saavuteta. Näiden direktiivien
täytäntöönpano tulee todennäköisesti olemaan erityisen vaikeaa. Niiden täytäntöönpano
on jo viivästynyt yli vuodella. Näin pitkää viivästymistä ei enää voida selittää yksinomaan
hallinnon hitaudesta tai lainsäädäntömenettelyn aikatauluun liittyvistä ongelmista
johtuvaksi. Taustalla on todennäköisesti muita vakavampia ongelmia kuten sisäisiä
poliittisia konflikteja, direktiiviin liittyviä teknisiä ongelmia tai jopa haluttomuutta sen
täytäntöönpanoon.

Kuvio 4: Ranskalla, Luxemburgilla, Saksalla ja Kreikalla on eniten direktiivejä,
joiden täytäntöönpano on myöhässä
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Huom.: Niiden direktiivien nykyinen lukumäärä, joiden täytäntöönpanon määräaika päättyi ennen 1.
maaliskuuta 2001 ja jotka on pantava täytäntöön maaliskuuhun 2003 mennessä Eurooppa-
neuvoston nollatavoitteen saavuttamiseksi.

Kuviosta 5 käy ilmi, mistä lukujen taustalla on kysymys ja minkätyyppisiä aukkoja3

jäsenvaltioiden hidas toiminta aiheuttaa sisämarkkinoiden sääntelyyn. Seuraukset voivat
olla hyvinkin kauaskantoisia. Niihin voivat kuulua kilpailun vääristyminen, työvoiman
liikkuvuuden estyminen, kuluttajien etujen huomiotta jättäminen sekä kansalaisten
altistaminen mahdollisille terveys- ja ympäristöriskeille.

Kuvio 5: 10 tärkeintä direktiiviä, joiden täytäntöönpanomääräaika oli ennen
vuoden 2001 maaliskuuta

Direktiivi Maat, jotka eivät vielä
ole panneet direktiiviä
täytäntöön

Vaikutukset

95/46: tietosuoja F, IRL, L ei yhtenäisiä toimintaolosuhteita,
tietojen väärinkäyttömahdollisuus,
vaikeuttaa tiedon vapaata
liikkuvuutta

96/48: Euroopan laajuisen
suurten nopeuksien
rautatiejärjestelmän
yhteentoimivuus

A, FIN, UK ei yhtenäisiä toimintaolosuhteita,
viivästyttää Euroopan laajuisen
yhtenäisen suurten nopeuksien
rautatiejärjestelmän kehittämistä

96/61: ympäristön pilaantumisen
yhtenäinen ehkäiseminen ja
vähentäminen

B, E, EL, L, UK ei yhtenäisiä toimintaolosuhteita,
mahdolliset terveys- ja
ympäristöriskit

97/7: kuluttajansuoja
etäsopimuksissa

E, L viivästyttää sähköisen kaupan
kehitystä

98/5: asianajajan ammatin
pysyvä harjoittaminen

F, IRL, L, NL vaikeuttaa asianajajien vapaata
liikkuvuutta

98/8: biosidituotteiden
markkinoille saattaminen

D, E, F, L, P ei yhtenäisiä toimintaolosuhteita,
mahdolliset terveysriskit, vaikeuttaa
näiden tuotteiden kauppaa

98/27: kieltokanteet kuluttajan
etujen suojaamiseksi

B, E, EL, L ei yhtenäisiä toimintaolosuhteita

98/44: bioteknologian
keksintöjen oikeudellinen suoja

A, B, D, E, F, I, L, NL, P, S vaikeuttaa bioteknologiatuotteisiin
liittyvää innovointia ja tutkimusta,
oikeudellinen kehys jää
epäyhtenäiseksi ja epävarmaksi

99/36: kuljetettavat painelaitteet D, IRL vaikeuttaa näiden tuotteiden
kauppaa, mahdolliset
turvallisuusriskit

99/94: kuluttajille tarkoitetun
polttoainetaloutta ja
hiilidioksidipäästöjä koskevan
tiedon saatavuus

D, E, F, I vähentää avoimuutta ja
markkinoiden yhtenäisyyttä,
hinnanerot säilyvät

                                               

3 Epäyhtenäisyyttä mittaava kerroin on sisämarkkinoilla esiintyvien aukkojen yleisindikaattori. Se
ilmoittaa niiden sisämarkkinadirektiivien lukumäärän, joita ei vielä ole saatettu osaksi kansallista
lainsäädäntöä kaikissa jäsenvaltioissa, prosentteina kaikista sisämarkkinadirektiiveistä.
Epäyhtenäisyyttä mittaava kerroin on pienentynyt 7,7 prosenttiin (kun se viimeksi julkaistussa
tulostaulussa oli 10 prosenttia ja ensimmäisessä, vuonna 1997 julkaistussa tulostaulussa 26,7
prosenttia).
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B. Rikkomisesta johtuvat menettelyt

Silloinkin kun direktiivit on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä, tämä on voitu tehdä
virheellisesti tai direktiivejä ei sovelleta asianmukaisella tavalla. Kun näin tapahtuu – ja
elleivät jäsenvaltiot havaitse ongelmaa ja korjaa sitä – komissio käynnistää virallisen
rikkomisesta johtuvan menettelyn niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät täytä
velvoitteitaan. Käynnissä olevien rikkomisesta johtuvien menettelyjen määrä jatkaa
kasvamistaan (+ 2 prosenttia) – viime vuoden elokuun lopun ja vuoden 2002 helmikuun
lopun välisellä jaksolla rikkomistapausten määrä kasvoi 1 477 tapauksesta 1 508
tapaukseen.

Ranskaa ja Italiaa koskevien rikkomistapausten osuus on edelleen lähes 30 prosenttia.
Käynnissä olevien tapausten määrä kasvoi huomattavasti Yhdistyneen kuningaskunnan (+
42 prosenttia), Irlannin (+ 13 prosenttia) ja Suomen (+ 41 prosenttia) osalta, mutta väheni
Ranskan (- 8 prosenttia) ja Saksan (- 14 prosenttia) osalta.

Kuvio 6: Komissio on käynnistänyt yli 1 500 sisämarkkinalainsäädännön
rikkomismenettelyä

Huom.: Käsiteltävinä olevien rikkomistapausten määrä 28. helmikuuta 2002. Tapaukset koskevat
sisämarkkinalainsäädännön noudattamatta jättämistä tai sen virheellistä soveltamista. Niihin
eivät kuulu viivästynyttä täytäntöönpanoa koskevat tapaukset (joissa rikkomista koskeva
menettely käynnistetään automaattisesti), joita käsiteltiin edellisessä luvussa.

Rikkomistapausten joukossa voidaan erottaa kaksi pääryhmää, joista toinen koskee
tavaroiden ja palvelujen vapaata liikkuvuutta sisämarkkinoilla ja toinen
ympäristödirektiivejä. Näihin kahteen ryhmään kuuluu lähes kaksi kolmasosaa kaikista
rikkomistapauksista. Rikkomistapauksista 10 prosenttia koskee vero- ja tulliasioita.

Rikkomisesta johtuva menettely on komissiolle välttämätön väline, jolla se voi varmistaa,
että yhteisön lainsäädäntöä noudatetaan. Komissio käynnistää tämän menettelyn etenkin
silloin, kun yhteisön säädöksiä ei ole saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä (ks.
edellinen luku) tai kun se katsoo, ettei kansallinen lainsäädäntö ole yhteisön oikeuden
mukaista, tai kun yhteisön lainsäädäntöä on sovellettu virheellisesti. Menettely voi kestää
hyvinkin kauan4, mutta sen avulla voidaan yleensä tehokkaasti poistaa perusteettomat
                                               

4 Yhteisön tuomioistuimeen vietyjen tapausten ratkaisemiseen tarvitaan tulostaulun nro 8 mukaan 64
prosentissa tapauksista yli neljä vuotta.
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esteet sisämarkkinoilta.5 Silloin kun tapaus viedään yhteisön tuomioistuimeen, asia
ratkaistaan komission hyväksi yhdeksässä tapauksessa kymmenestä.

Kun kyseessä on yhteisön oikeuden vastainen sääntely, tapausten ratkaiseminen vie
yleensä jonkin aikaa etenkin silloin, kun edellytetään lainmuutosten hyväksymistä samaa
kansallista lainsäädäntömenettelyä käyttäen, jolla kiistanalaiset toimenpiteet alkuaan
hyväksyttiin.

Yhteisön lainsäädännön virheellistä soveltamista koskevat tapaukset olisi  sen sijaan
yleensä voitava ratkaista nopeasti. Ne perustuvat yleensä kansalaisten ja yritysten tekemiin
valituksiin, ja nämä tarvitsevat nopean ratkaisun käytännön ongelmiinsa. Kyseessä voi olla
kansalainen, jonka ammatillista pätevyyttä ei ole hyväksytty, tai pienyritys, jonka tuotteet
on poistettu myynnistä ilman perusteltua syytä. Tuomioistuinmenettely ei tällöin ehkä ole
valituksen tekijän näkökulmasta tarpeen tai edes toivottavaa, eikä se todennäköisesti
muodosta tärkeää ennakkotapausta (jolla voi olla merkittävä vaikutus sisämarkkinoiden
toimintaan). Nämä tapaukset olisi paras ratkaista käyttämällä käytännönläheistä
lähestymistapaa. Komissio on käynnistänyt läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa
SOLVIT-järjestelmän, jolla pyritään juuri tähän. Järjestelmän tarkoituksena on ratkaista
enintään 10 viikon määräajassa rajatylittävät ongelmat, jotka johtuvat siitä, että
viranomaiset soveltavat sisämarkkinalainsäädäntöä virheellisesti.6

Jotta sisämarkkinalainsäädännön virheellisen soveltamisen kielteisiä vaikutuksia
markkinoiden toimintaan ja näin myös markkinoista saatavaan hyötyyn voitaisiin vähentää,
komissio on kehottanut sisämarkkinastrategiaa koskevassa katsauksessaan7 jäsenvaltioita
vähentämään tämänkaltaisten niitä vastaan aloitettujen rikkomisesta johtuvien
menettelyjen määrää vähintään 10 prosenttia. Näitä menettelyjä on tällä hetkellä käynnissä
yhteensä 681 kappaletta. Määrää olisi kevääseen 2003 mennessä vähennettävä 613:een,
jotta edellä mainittu tavoite voitaisiin saavuttaa. On hyvä huomata ero kuvioiden 6 ja 7
välillä: rikkomistapausten kokonaismäärä on suurin Ranskalla ja Italialla, kun taas
Irlannilla ja Espanjalla näyttää olevan eniten tapauksia, jotka johtuvat
sisämarkkinalainsäädännön virheellisestä soveltamisesta.

                                               

5 Tapauksista 27 on kuitenkin ollut sellaisia, joissa jäsenvaltio ei ole noudattanut tuomiota ja komissio
on joutunut aloittamaan tuomioistuinmenettelyn uudelleen. Belgia (7), Ranska (5) ja Italia (4) jättivät
useimmin noudattamatta tuomioistuimen tuomiota (vrt. tulostaulu nro 9).

6 Ks. KOM(2001) 702 osoitteessa
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/solvit/index.htm

7 Ks. KOM(2002) 171, lopullinen, osoitteessa
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/strategy/index.htm
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Kuvio 7: Lähtötilanne pyrittäessä vähentämään lainsäädännön virheellisestä
soveltamisesta johtuvien menettelyjen määrää 10 prosentilla

Huom.: Käsiteltävinä olevat rikkomistapaukset, jotka koskevat johdetun EU-oikeuden (johon eivät kuulu
perustamissopimuksen määräykset) virheellistä soveltamista, tilanne 28. helmikuuta 2002.

Yksi tapa, jolla tapausten kokonaismäärää voidaan vähentää, on varmistaa, että ne
ratkaistaan mahdollisimman nopeasti. Tilanne on näiltä osin parantunut jonkin verran
tulostauluun nro 9 verrattuna, mutta edelleen vain 33 prosenttia tapauksista ratkaistaan
aikaisessa vaiheessa (vastaava osuus marraskuussa 2001 oli 30 prosenttia).

Kuvio 8: Rikkomistapauksista vain kolmannes ratkaistaan aikaisessa vaiheessa

Huom.: Helmikuun 28. päivään 2002 mennessä käsiteltyjen tapausten lukumäärä prosentteina kaikista
niistä tapauksista, joiden käsittely aloitettiin 1.7.1999–30.6.2001.
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Yksittäisillä jäsenvaltioilla tilanne on muuttunut merkittävästi marraskuun tulostauluun
verrattuna. Portugali, Ruotsi, Alankomaat ja Saksa lisäsivät aikaisessa vaiheessa
ratkaistujen tapausten määrää yli 10 prosenttia, mutta Suomella, Kreikalla, Espanjalla,
Luxemburgilla ja Yhdistyneellä kuningaskunnalla näiden tapausten määrä väheni yli 5
prosenttia. Tuloksista käy lisäksi ilmi, että jäsenvaltiot, joilla virheellistä soveltamista
koskevien tapausten määrä on suurin (Irlanti, Espanja, Italia ja Yhdistynyt kuningaskunta),
eivät myöskään pysty ratkaisemaan tapauksia kovinkaan nopeasti.
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2.  SISÄMARKKINOIDEN PÄÄTÖKSEEN SAATTAMINEN

A. Sisämarkkinoiden strategian katsaus vuodeksi 20028 –
Lupauksista toimintaan

Sisämarkkinastrategia on viisivuotinen prosessi, joka käynnistettiin marraskuussa 1999 ja
jota tarkistetaan vuosittain. Strategiasta saatava käytännön hyöty perustuu siihen, että
siinä kuvataan, mitä on tehtävä mihinkin mennessä, jotta sisämarkkinoiden avulla voitaisiin
entistä tehokkaammin luoda yhä enemmän ja yhä parempia työpaikkoja sekä edistää
kestävää kasvua. Kolmas katsaus on tehty ajankohtana, jona euro on jo osa markkinoiden
ja kansalaisten arkea, jona sisämarkkinaohjelman käynnistämisen 10. vuosipäivä on hyvin
lähellä ja jona ehdokasmaiden kanssa käytävät neuvottelut on pian saatu päätökseen.
Vaikka vuoden 1993 tammikuussa tapahtuneen sisämarkkinaohjelman käynnistämisen
jälkeen on saavutettu merkittäviä tuloksia, markkinoilla on edelleen niiden toimintaa
haittaavia esteitä sekä lainsäädäntöpuutteita, jotka on korjattava. Tämä heikentää yritysten
ja etenkin pk-yritysten sekä kuluttajan asemassa olevien kansalaisten mahdollisuuksia
hyötyä sisämarkkinoista käytännössä.

Tulokset

Vuoden 2002 katsaus osoittaa, että tilanne eri osa-alueilla on hyvin erilainen. Vain hieman
yli 50 prosenttia kaikista kohdennetuista toimista on saatettu loppuun määräajassa. Tämä
luku on lähes sama kuin viime vuonna. Se ei ollut riittävän hyvä tulos silloin eikä se ole
sitä nytkään. Toimia on siis tehostettava.

On toki todettava, että hyviäkin tuloksia on saavutettu ja että jotkin näistä tuloksista ovat
merkittäviä (katso saavutettuja tavoitteita koskeva taulukko). Tästä huolimatta on joitakin
osa-alueita, joilla on edetty liian hitaasti, jotta kehityksen mukanaan tuomia etuja eniten
tarvitsevat – kuluttajat ja pienyritykset – olisivat päässeet niistä hyötymään.

SAAVUTETUT TAVOITTEET

þ postipalvelujen vapauttamisen jatkaminen – kilpailua sovelletaan useampiin postipalveluihin
sovitussa aikataulussa

þ Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustaminen – välttämätön kuluttajien luottamuksen
kannalta

þ sopimus menettelyistä, joilla nopeutetaan ja parannetaan arvopaperilainsäädännön laatimista
läheisessä yhteistyössä markkinoiden, käyttäjien ja sääntelijöiden kanssa ("Lamfalussy"-
lähestymistapa)

þ autojen myynti ja huolto vapautetaan pian Euroopassa, minkä seurauksena kuluttajat hyötyvät
lisääntyneestä kilpailusta ja paremmista valinnanmahdollisuuksista

þ uudet televiestintää koskevat ehdotukset hyväksytty – kilpailu lisääntyy ja kuluttajien suoja paranee

þ yhteissijoitusyrityksiä koskevan direktiivin antaminen – rahastojen hoitajat voivat vapaammin
sijoittaa yli rajojen – ja sopimus kansainvälisten tilinpäätössuositusten soveltamista koskevasta
asetuksesta vain kuuden kuukauden neuvottelujen jälkeen – parempi sijoittajansuoja ja
vertailukelpoiset tilinpäätökset

                                               

8 Lisätietoja sisämarkkinastrategiasta osoitteessa
 http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/strategy/index.htm
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þ esitetyt ehdotukset yhtenäisemmästä, avoimemmasta ja joustavammasta järjestelmästä
ammattipätevyyden tunnustamiseksi
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SAAVUTTAMATTA JÄÄNEET TAVOITTEET

ý julkisia hankintoja koskevista ehdotuksista ei vieläkään ole sovittu - uudistus on välttämätön niin
julkisen sektorin kuin yleishyödyllisten laitostenkin kannalta, ja mahdolliset säästöt ovat jopa 50
miljardia euroa

ý yhteisöpatentin eteneminen on pysähtynyt – sen etuja olisivat oikeusvarmuus ja pienemmät
kustannukset, joten siitä hyötyisivät pk-yritykset

ý yritysostotarjouksia koskeva direktiivi – 12 vuoden työ on asetettu kyseenalaiseksi ja laajemmat
euroopanlaajuiset edut ovat jääneet saamatta, mutta komissio käynnistää valmistelun uudelleen
piakkoin

ý eläkerahastoja koskeva direktiivi umpikujassa – asia on tärkeä ikääntyvän väestön ja syvenevien
pääomamarkkinoiden vuoksi

ý bioteknologisten keksintöjen oikeudellista suojaa koskeva direktiivi on saatettu osaksi kansallista
lainsäädäntöä vasta viidessä jäsenvaltiossa – oikeusvarmuuden ja innovaatiotoiminnan tuomien
etujen menettäminen sektorilla, joka on elintärkeä Euroopalle

ý komission ehdotus palveluja koskevaksi strategiaksi viivästynyt aikataulusta monitahoisuutensa ja
jäsenvaltioiden hitaan toiminnan vuoksi – ehdotus tarjoaa erittäin hyvät työllistämismahdollisuudet

ý kahdeksan jäsenvaltiota ei päässyt Tukholmassa asetettuun täytäntöönpanotavoitteeseen –
seurauksena oikeusvarmuuden heikkeneminen ja aukot sisämarkkinoiden sääntelykehyksessä

ý lainsäädännön parantamista koskevaa komission toimintasuunnitelmaa siirretty kuudella kuukaudella
vuoden 2002 kesäkuuhun – osasyynä Euroopan parlamentin pyyntö lykätä hyväksymistä siihen asti
kunnes hallintotapaa koskevan valkoisen kirjan kuulemismenettely on saatu päätökseen

Tärkeä teema vuoden 2002 katsauksessa on tarve jatkuvuuteen. Suunnan vaihtamiseen ei
ole tarvetta, mutta päätöksiä on tehtävä. Katsauksessa selvitetään, mitä on tehtävä
nykyhetken ja vuoden 2003 joulukuun välillä tavoitteiden saavuttamiseksi.
Kohdennettujen toimien määrää on tämän vuoden katsauksessa vähennetty yli 50
prosenttia eli lähes 80:stä hieman yli 30:een. Näin saadaan selkeämpi ja tarkempi kuva
ensisijaisista tavoitteista sekä siitä, mihin poliittiset toimenpiteet olisi kohdennettava.

Mitä on tehtävä?

Katsauksen keskeisenä viestinä on, että EU:n on jatkettava Lissabonissa sovitun ja
Barcelonassa uudelleen vahvistetun talous- ja rakenneuudistusohjelman toteuttamista.
Tämä edellyttää lisätoimia seuraavilla osa-alueilla: sähkö- ja kaasualan vapauttaminen
kotimaisille kuluttajille vuoteen 2004 mennessä, suunnitelmat EU:n rautateiden
elvyttämisestä sekä rahti- että henkilöliikenteen osalta, sopimukset lukuisista
rahoituspalveluja koskevista kysymyksistä, kuten eläkerahastoista, sekä yhtenäisestä
eurooppalaisesta ilmatilasta. Lisäksi on tehokkaasti hyödynnettävä liittymistä edeltävä
aika, jotta mahdollisimman monet jäljellä olevista esteistä voitaisiin poistaa ja jotta
ehdokasmaita voitaisiin auttaa niiden valmistautuessa osallistumaan aktiivisesti ja
täysimittaisesti entistä laajempien sisämarkkinoiden toimintaan.

Sisämarkkinoiden toimintaa on käytännön tasolla parannettava sekä kansalaisten että
pienyritysten näkökulmasta, josta katsottuna rajatylittävä kauppa on usein vain suuria
yrityksiä varten. Vuoden 2002 katsauksessa korostetaan lisäksi kauttaaltaan
sisämarkkinoiden perustekijöitä (perusrakenteita) kuten säännösten noudattamista ja
täytäntöönpanoa sekä rikkomismenettelyä (joita käsiteltiin luvussa 1) ja
ongelmanratkaisua. Nämä ovat kaikki asioita, joihin ei useinkaan kiinnitetä politiikassa
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riittävästi huomiota mutta jotka on hoidettava tehokkaasti, jotta sisämarkkinat toimisivat
sekä teoriassa että käytännössä.
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TAVOITTEET, JOTKA ON SAAVUTETTAVA JOULUKUUHUN 2002 MENNESSÄ*

 päätetään siitä, miten sähkö- ja kaasumarkkinat avataan yrityksille – toimialojen vapaus valita
toimittaja vuodesta 2004 lähtien

 luodaan yhtenäinen eurooppalainen ilmatila sekä päätetään lentokenttien tulo- ja lähtöaikojen
myöntämistä koskevista uusista säännöistä

 hyväksytään toinen toimenpidekokonaisuus Euroopan rautateiden elvyttämiseksi sekä henkilö-
että rahtiliikenteen osalta tiukat turvallisuusvaatimukset mukaan luettuna

 viimeistellään eläkerahastoja, finanssiryhmittymiä ja tarjousesitteitä koskevat ehdotukset –
niistä hyötyvät kuluttajat, ja ne ovat yhdentyneiden arvopaperimarkkinoiden perusedellytys

 uudistetaan EU:n kilpailulainsäädäntöä – lisätään kansallisten viranomaisten ja
tuomioistuinten osallistumista täytäntöönpanoon

 muutetaan yhteisön sulautuma-asetusta sen varmistamiseksi, että yrityskeskittymien valvonta
jatkuu tehokkaana globalisaation ja laajentumisen yhteydessä

 saatetaan valmiiksi verotusta koskeva ehdotuskokonaisuus - näin helpotetaan veroesteiden ja
epäterveen verokilpailun poistamista

 yleishyödyllisten palvelujen valtiontukea koskevat puitesäännökset sekä tulosten seurannassa
tarvittavat välineet

 kuluttajien taloudellisten etujen suojaaminen parantamalla viranomaisten välistä
täytäntöönpanoyhteistyötä

 sisämarkkinarakenteiden luominen ja vahvistaminen ehdokasmaissa

*Huom.: Näiden tavoitteiden lisäksi pyritään saavuttamaan vielä saavuttamatta olevat tavoitteet.
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B. Rahoitusmarkkinoiden yhdentyminen sekä
rahoituspalvelujen toimintasuunnitelma

Rahoitusmarkkinoiden yhdentyminen tuo välittömästi mukanaan konkreettisia etuja
EU:lle. Hyvin toimivan, yhdentyneen rahoitusalan sekä yleisen talouskasvun ja uusien
työpaikkojen syntymisen välillä on selkeä yhteys. Äskettäin tehdyssä tutkimuksessa on
arvioitu, että rahoitusalan yhdentyminen voisi kasvattaa EU:n bruttokansantuotetta
vuosittain 0,5–0,7 prosenttia tai 43 miljardia euroa.9

Rahoituspalvelujen toimintasuunnitelman toteuttamisaikataulussa on nyt edetty sen
puoleen väliin. Yleisesti katsotaan, että Euroopan on toteutettava kaikki tarvittavat
uudistukset ajoissa eli vuoteen 2005 mennessä. Barcelonan Eurooppa-neuvostossa ja sitä
ennen helmikuussa 2002 suoritetussa välitarkastelussa10 korostettiin molemmissa, että
pääomamarkkinoiden yhdentymisellä on ratkaisevan tärkeä merkitys nopeamman
talouskasvun, työpaikkojen luomisen ja rahoitusmarkkinoiden vakauden kannalta sekä sen
varmistamiseksi, että sekä kuluttajat että yritykset saavat kaikki euron mukanaan tuomat
edut.

Barcelonan Eurooppa-neuvosto kehotti erityisesti hyväksymään mahdollisimman pian
vuonna 2002 asetuksen kansainvälisistä tilinpäätösstandardeista sekä direktiiviehdotukset
vakuusjärjestelyistä, markkinoiden väärinkäytöstä, vakuutusedustajista, rahoituspalvelujen
etämarkkinoinnista, finanssiryhmittymistä, tarjousesitteistä sekä eläkerahastoista.

Neuvostossa ja parlamentissa viime aikoina saavutettu edistys osoittaa, että
rahoituspalvelujen toimintasuunnitelman täytäntöönpanoon on sitouduttu määrätietoisesti.
Esimerkiksi neuvosto ja parlamentti pääsivät sopimukseen kansainvälisiä
tilinpäätösstandardeja koskevasta asetuksesta heti ensimmäisen käsittelykerran jälkeen.

Tärkeä vaihe kokonaistoteutuksessa on Lamfalussyn prosessi, jolla pyritään nopeuttamaan
arvopapereita koskevan lainsäädännön antamista. Näin on tarkoitus ottaa huomioon
markkinoilla tapahtuva kehitys sekä hyödyntää suoraan kansallisten lainsäätäjien
asiantuntemusta.

                                               

9 Ks. Raportti Euroopan rahoituspalveluja käsittelevälle keskusteluryhmälle (2002): "The Benefits of a
Working European Retail Market for Financial Services", www.zew.de/erfstudyresults/

10 Ks. lehdistötiedote, joka sisältää tiivistelmän välitarkastelun tärkeimmistä tuloksista (ks.
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/finances/actionplan/02-36.htm). Yksityiskohtaista ja
säännöllisesti päivitettävää tietoa rahoituspalvelujen toimintasuunnitelman 42 toimenpiteen
täytäntöönpanosta on lisäksi osoitteessa
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/finances/actionplan/index.htm
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PÄÄTÖKSEEN SAADUT
LAINSÄÄDÄNTÖTOIMENPITEET

Voimaantuloajankohta

Direktiivi elektronisesta rahasta huhtikuu 2002

Asetus rajatylittävistä maksuista
kesäkuu 2002 (nostot
pankkiautomaateista ja

pankkikorttimaksut) / heinäkuu
2003 (tilisiirrot)

Vakuutusdirektiivien muutokset, joilla mahdollistetaan
tietojen vaihto kolmansien maiden kanssa

marraskuu 2002

Rahanpesudirektiivin muutos kesäkuu 2003
Direktiivit yhteissijoitusrahastoista elokuu 2003

Direktiivi vakuutusyritysten purkamisesta ja
selvitystilasta

syyskuu 2003

Direktiivi vakuutusyritysten solvenssimarginaalista syyskuu 2003
Neljännen ja seitsemännen yhtiöoikeusdirektiivin

muutos, jolla mahdollistetaan käyvän arvon
käyttäminen tilinpidossa

tammikuu 2004

Direktiivi pankkien purkamisesta ja selvitystilasta toukokuu 2004
Säädös eurooppayhtiöstä lokakuu 2004

Yhteensä 42 toimenpiteestä 27 on nyt saatettu päätökseen. Näistä 10 on säädöksiä.
Lisäksi on annettu yhdeksän tiedonantoa ja kahdeksan raporttia tai suositusta aikataulun
mukaisesti. Yhdeksän ehdotusta on lisäksi käsittelyssä neuvostossa ja parlamentissa.
Komission on vielä annettava ehdotukset kuudesta toimenpiteestä ja yritysostotarjouksia
koskeva tarkistettu direktiiviehdotus.
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RAHOITUSPALVELUJEN TOIMINTASUUNNITELMAAN LIITTYVÄT
KESKENERÄISET TOIMENPITEET

Komissiossa valmisteltavana olevat
lainsäädäntötoimenpiteet

Arvioitu hyväksymisajankohta

Uudistettu neljäs ja seitsemäs yhtiöoikeusdirektiivi toukokuu 2002
Uusi direktiivi yritysostotarjouksista kesäkuu 2002

Rajatylittävät sulautumiset (kymmenes
yhtiöoikeusdirektiivi)

heinäkuu 2002

Tarkistettu sijoituspalveludirektiivi joulukuu 2002
Direktiivi säännöllisestä raportoinnista joulukuu 2002

Toimipaikan siirtäminen (14. yhtiöoikeusdirektiivi) komission ehdotus odottaa yhteisön
tuomioistuimen ratkaisua asiaan

liittyvässä tapauksessa; ehdotusta ei
odoteta ennen vuoden 2002 loppua

Pankkien ja sijoituspalveluyritysten tarkistetut
pääomasäännökset

2004

Komission ehdottamat toimenpiteet, joista
neuvotellaan parhaillaan

Barcelonan Eurooppa-neuvoston
asettama viimeinen

hyväksymismääräaika
Asetus kansainvälisistä tilinpäätösstandardeista toukokuu 2002
Direktiivi rahoituspalvelujen etämarkkinoinnista kesä 2002

Direktiivi vakuuksista kesä 2002
Direktiivi tarjousesitteistä joulukuu 2002

Direktiivi vakuutusedustajista joulukuu 2002
Direktiivi säästöjen verotuksesta joulukuu 2002

Direktiivi työeläkerahastoista joulukuu 2002
Direktiivi markkinoiden väärinkäytöstä joulukuu 2002

Direktiivi finanssiryhmittymistä joulukuu 2002
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3. TEKNISET ESTEET JA SISÄMARKKINOIDEN TOIMINTA

A. Pääpaino tavaroiden vapaalla liikkuvuudella

Barcelonassa vuonna 2002 kokoontunut Eurooppa-neuvosto pyysi, että tässä
tulostaulussa kiinnitettäisiin erityistä huomiota vielä jäljellä oleviin kaupan teknisiin
esteisiin. Tulostaulun tässä osassa keskitytään tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen, ja
komissio antaa näin viipymättä ensimmäisen vastauksensa edellä mainittuun pyyntöön.

Käytettävissä oleva aika ei ole riittänyt niiden tietojen keräämiseen, joita tarvitaan
tulostaululle tyypillistä jäsenvaltioiden saavutusten kvantitatiivista vertailua varten. Tämä
luku perustuu näin ollen lyhyisiin analyyseihin, jotka kaikesta huolimatta sisältävät
mielenkiintoista tietoa siitä, miten tekniset esteet voivat vaikuttaa kansalaisten ja yritysten
mahdollisuuksiin hyötyä sisämarkkinoista. Kaksi ensimmäistä esimerkkiä koskevat aloja,
joilla tekniset säännökset on yhdenmukaistettu EU:n tasolla. Jälkimmäiset kaksi
esimerkkiä on otettu yhdenmukaistamattomilta aloilta, joilla EU:n sisäinen kauppa
perustuu vastavuoroisen tunnustamisen periaatteeseen.11

1. Radio- ja telepäätelaitteet – menestystarina

Täytäntöönpano

Radio- ja telepäätelaitedirektiivi 1999/5 kattaa GSM-puhelimet, muut puhelimet,
modeemit, kaukosäätimet, autojen kaukolukituslaitteet jne. Direktiivi on alan tärkeimpänä
säädöksenä korvannut aikaisemmin voimassa olleet yhteisön direktiivit ja noin 1 500
kansallista teknistä säädöstä. Direktiivin antaminen toi mukanaan myös sääntelykulttuurin
muutoksen: tiukkaan säännellyistä ja suljetuista markkinoista, joilla valtion hallussa
olevien monopolien toiminta sai aikaan sen, että esimerkiksi puhelimen kaltaista
suhteellisen harmitonta laitetta käsiteltiin lähes vaarallisena laitteena, siirryttiin kohti
avointa ja kilpailulähtöistä järjestelmää, joka perustuu alan itsesääntelyyn aina kun tämä on
mahdollista.

Euroopan telealan standardointilaitos (ETSI) on toiminut tehokkaasti. Se on hyväksynyt
jo yli 80 prosenttia Euroopan komission toimeksiantamista standardeista, joista useimmat
on hyväksytty 1–2 vuoden sisällä toimeksiannon hyväksymisestä.

Laajalti hyväksytty GSM-standardi kehitettiin CEPT:n ja ETSI:n12 toimesta direktiivin
soveltamisalan ulkopuolella, mutta EY tuki sen kehittämistä voimakkaasti. Yksi GSM:n
tärkeimpiä etuja on luonnollisesti se, että samaa GSM-puhelinta voidaan käyttää kaikkialla
Euroopassa. Jotta tämän mahdollisuuden täysimääräinen kaupallinen hyödyntäminen olisi
ollut mahdollista, puhelinten testaukseen ja hyväksymismenettelyyn liittyvät
sääntelyongelmat oli Euroopan tasolla ratkaistava radio- ja telepäätelaitedirektiivillä.
Euroopan tason yhdenmukaistamisella tuettiin näin matkapuhelinmarkkinoiden kehitystä

                                               

11  Lisätietoja tämän asiakirjan liitteessä.

12 Euroopan radio-, tele- ja postihallintojen yhteistyökonferenssi (Conférence Européenne des Postes et
Télécommunications, CEPT), Euroopan telealan standardointilaitos (ETSI).
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merkittävällä tavalla. GSM-puhelinten valtavat markkinamahdollisuudet olivat hyvin
tärkeä kannustin Euroopan tason yhdenmukaistamiselle.

Vaikutukset käytännössä

Teknistä edistystä on tällä alalla päästy täysimääräisesti hyödyntämään markkinoiden
vapauttamisen ansiosta. Markkinoiden avaaminen oli tulosta paitsi radio- ja
telepäätelaitedirektiivistä myös Euroopan telealan laajemmasta vapauttamisesta. Selkeällä
laitestandardilla on näin EU:ssa tuettu sellaisen vahvan teollisuudenalan luomista, joka
tällä hetkellä on maailmanmarkkinoilla johtavassa asemassa (katso tekstikehys).

EU johtaa maailmanmarkkinoilla

• Eurooppalaisten yritysten markkinaosuus maailman matkapuhelinmarkkinoista on yli
50 prosenttia.13

• Loppukäyttäjille tarkoitettujen laitteiden Euroopan markkinat kasvoivat vuonna 2001
44 miljardiin euroon.14

• Kiinteisiin liittymiin ja matkaviestimiin liittyvien puhelinpalvelujen kauppa vuonna
2001 oli 202 miljardia euroa, ja EU:n sisäinen kauppa oli kasvanut 13-kertaiseksi
vuoteen 1995 verrattuna.

• Matkapuhelinliittymien määrä on viimeksi kuluneiden 10 vuoden aikana lisääntynyt
valtavasti. Matkapuhelinmarkkinat ovat Euroopassa huomattavasti suuremmat kuin
Yhdysvalloissa.

Kuvio 9: Matkapuhelimien kauppa on EU:ssa kasvanut huomattavasti
nopeammin kuin matkapuhelimien vienti EU:n ulkopuolelle

                                               

13 Lähde: Gartner Dataquest (maaliskuu 2002).

14 Lähde: Euroopan tietotekniikan seurantakeskuksen (The European Information Technology
Observatory, EITO 2002) tiedot koskevat loppukäyttäjille tarkoitettuja viestintävälineitä, joiden osuus
direktiivin 1999/5 soveltamisalaan kuuluvista tuotteista on yli 50 prosenttia. Luvun 202 miljardia
lähteenä on myös EITO.
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Lähde: Eurostat/Comext. Indeksin laskenta perustuu EU-15 viennin arvotietoihin.
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Kuvio 10: Matkapuhelinliittymien määrä EU:ssa on kasvanut räjähdysmäisesti

Lähde: Eurostat + estimaatit, jotka perustuvat EITO:n vuoden 2002 tietoihin vuosien 2000 ja 2001
lukujen osalta.

Päätelmät

Alan menestyksen perusedellytyksenä oli, että sekä yrittäjät että poliitikot ymmärsivät,
miten tärkeäksi ala myöhemmin kehittyy sekä miten tärkeää oli löytää Euroopan tason
ratkaisut merkittävien teknisten esteiden poistamiseksi. On selvää, ettei alan
sisämarkkinalainsäädäntö itsessään selitä alan markkinoiden räjähdysmäistä kasvua, mutta
tästä huolimatta voidaan todeta sen olleen yksi menestyksen perusedellytyksistä. Alalla on
nyt edessään merkittävä haaste, sillä sen on katettava kolmannen sukupolven UMTS-
standardin käyttöönotosta aiheutuvat kustannukset. Alaa ja sen pyrkimyksiä tarjota
asiakkailleen todellista hyötyä on tarkoitus jatkossakin tukea Euroopan tason
yhdenmukaistamisella.

2. Rakennustuotteet: alalla on ongelmia, mutta tilanteen voidaan odottaa
paranevan

Rakennustuotealan liikevaihto on 200 miljardia euroa. On arvioitu, että alan osuus
Euroopan valmistusteollisuuden tuotoksesta on noin 15 prosenttia15 ja että EU:ssa 26
miljoonan työntekijän työpaikka on suoraan tai välillisesti riippuvainen rakennusalasta.16

                                               

15 Lähde: Euroopan komission toimeksiantama tutkimus, WS Atkins: Effects of Regulation and
Technical Harmonisation on the Intra-Community Trade in construction products, Final Report 2000,
s. VI.

16 Lähde: Euroopan komission toimeksiantama julkaisematon tutkimus, Deloitte & Touche: Study to
evaluate the functioning of the principle of mutual recognition in selected sectors, lot no. 4:
construction products, s. 6.
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Täytäntöönpano

Uuteen lähestymistapaan perustuva direktiivi 89/106 (rakennustuotedirektiivi) annettiin
vuonna 1989, ja se kattaa laajan joukon rakennustuotteita, joihin kuuluvat mm. sementti,
lämmöneristysjärjestelmät, muuraustuotteet, verhoseinät, ikkunat sekä putket ja liittimet.

Yhdenmukaistaminen on rakennustuotealalla ollut poikkeuksellisen vaikeaa useista syistä
(katso tekstikehys), ja toimeksiannetuista standardeista on hyväksytty vain 10 prosenttia.17

Rakennustuotedirektiivin täytäntöönpano on ollut hidasta seuraavista syistä:

• Olennaisten vaatimusten ja niihin liittyvien standardien on katettava sekä yksittäiset
rakennustuotteet että rakenteet ja rakennukset, joissa näitä tuotteita on käytetty.

• Rakentamista koskevia kansallisia säännöksiä ei ole yhdenmukaistettu. Eri maiden
säännökset on tarkoitettu erilaisiin ilmasto-olosuhteisiin, ja niissä on otettu huomioon
rakentamista koskevat kansalliset perinteet.

• Rakennustuotteiden vapaata liikkumista haittaavat tekniset esteet johtuvat sitovista
kansallisista standardeista (jotka jatkossa korvataan eurooppalaisilla standardeilla) ja
kansallisista rakennusmääräyksistä, jotka perustuvat kansallisiin tuote-eritelmiin ja
sertifiointimenettelyihin. Vaikka kaikki kansalliset standardit eivät ole oikeudellisesti
sitovia, vastuuta koskevat määräykset ja yleinen käytäntö tekevät niiden noudattamisen
käytännössä pakolliseksi.

• Alalla ei määrätietoisesti pyritä Euroopan laajuiseen standardointiin. Pienillä yrityksillä
on harvoin rajatylittäviä intressejä, ja ne ovat huolissaan hallinnollisten rasitteiden
lisääntymisestä. Suuret yritykset sen sijaan eivät ole kiinnostuneita lisäämään kilpailua
ulkomaisten, paikalliset säännökset jo tuntevien tytäryritystensä markkinoilla.

Yhdenmukaistettujen standardien puuttuessa jäsenvaltiot jatkavat omien määräystensä
antamista. Komissio sai vuonna 2000 yhteensä 109 ilmoitusta uusista kansallisista
rakennusalan teknisistä määräyksistä. Nämä ilmoitukset muodostivat 15 prosenttia
kaikista saaduista ilmoituksista.18

                                               

17 Ks. sisämarkkinoiden tulostaulu nro 8 ja 9.

18 Ks. Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, 25.7.2001, C 207, s. 5. Direktiivissä 98/34/EY säädetyn
menettelyn mukaisesti vuonna 2000 ilmoitettuja teknisiä määräyksiä koskevat tilastotiedot.
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Vaikutukset käytännössä

Tavarantoimittajan, joka haluaa myydä tuotteitaan kaikkialla EU:ssa, olisi näin ollen
noudatettava jokaisen yksittäisen jäsenvaltion määräyksiä ja sertifioitava tuotteensa 3–10
kertaan aina markkinoiden ja tuotteen mukaan. Tämä voi vaatia jopa kolme vuotta ja
maksaa satoja tuhansia euroja.19

Samaan tapaan kuin televiestintälaitteiden tapauksessa ei sääntelyä kuitenkaan voida pitää
ainoana syynä kaikkiin taloudellisiin vaikutuksiin. Rakennustuotteiden kauppa keskittyy
luonnollisesti tuotteisiin, joissa arvonlisäyksen osuus on suuri, kuten lämmityslaitteisiin,
eikä niinkään raskaisiin materiaaleihin, kuten sementtiin ja tiiliin, joilla tämä osuus on
verraten pieni ja joiden kuljetuskustannukset ovat lisäksi suuret. Kuten voidaan olettaa,
rakennustuotteiden kauppa on näin ollen vähäisempää kuin muiden teollisuustuotteiden
kauppa. Kuviosta käy kuitenkin ilmi, ettei näiden tuotteiden kauppa ole kasvanut EU:n
sisäisen kaupan kasvun myötä siitä huolimatta, että kauppa on lähtötilanteessa ollut
vähäistä.

Kuvio 11: Rakennustuotteiden kauppa on kasvanut keskimääräistä vähemmän

Lähde: Talousuudistus: kertomus yhteisön tuote- ja pääomamarkkinoiden toiminnasta ("Cardiffin
raportti"), KOM(2001) 736, tilastoliite, s. 28.

Lisäosoituksena rakennustuotemarkkinoiden heikosta yhdentymisestä on näiden tuotteiden
huomattava hintavaihtelu Euroopassa. Keskenään vertailukelpoisten rakennustuotteiden
hintavaihtelu on EU:ssa arvioiden mukaan keskimäärin 26 prosenttia, kun vastaava luku
Yhdysvalloissa on vain kuusi prosenttia. Joillakin tuotteilla, kuten
lämmöneristysjärjestelmillä, vaihtelu voi olla jopa 35 prosenttia.20

                                               

19 Ks. Euroopan komission toimeksiantama tutkimus, WS Atkins: Effects of Regulation and Technical
Harmonisation on the Intra-Community Trade in construction products, Final Report 2000, s. VI.

20 Ks. Competitiveness in the European Construction Sector, Conference in Malmo/Sweden, 7
September 2001.
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Päätelmät

Rakennusalalla ei ole kovinkaan määrätietoisesti pyritty poistamaan rakennustuotekaupan
teknisiä esteitä. Sisämarkkinalainsäädännön puutteellinen täytäntöönpano, joka johtuu
standardien hitaasta hyväksymisestä, on näin osaltaan aiheuttanut tilanteen, jossa kaupan
kasvulle ja markkinoiden yhdentymiselle ei ole tarvittavia edellytyksiä. Tätä tilannetta
vaikeuttaa lisäksi se, että rakentamista koskeviin kansallisiin säädöksiin liittyy edelleen
muita vaikeasti ratkaistavissa olevia teknisiä esteitä.

Eurooppalaisten standardien hyväksymisessä on kuitenkin alettu edistyä. CEN on tähän
mennessä antanut noin 70 standardia, ja sisämarkkinoiden tulostaulussa seurataan
jatkossakin tällä hyvin tärkeällä alalla saavutettuja tuloksia. Yli 80 prosenttia
rakennustuotteista on sellaisia, joilla ratkaisevan tärkeänä ominaisuutena on
paloturvallisuus, ja tällä osa-alueella on viime aikoina edistytty merkittävästi
viimeistelemällä tuotteiden paloteknistä käyttäytymistä koskeva yhdenmukaistettu
eurooppalainen luokitusjärjestelmä. Uusi luokitus21 korvaa vähitellen kansalliset
luokitukset, jotka tällä hetkellä vaikeuttavat maiden välisiä vertailuja ja vastavuoroista
tunnustamista ja joiden vuoksi samat testit on usein tehtävä moneen kertaan.
Rakennustuotteisiin liittyvät tekniset esteet vaikeuttavat edelleen merkittävällä tavalla
kauppaa ja markkinoiden yhdentymistä.

3. Polkupyörät: vastavuoroinen tunnustaminen toimii mutta kansalliset säännöt
lisäävät kustannuksia

Euroopan polkupyörämarkkinat kattavat laajan tuotejoukon, johon kuuluvat mm.
tavanomaiset aikuisten polkupyörät, maastopyörät, urheilupyörät ja lasten polkupyörät.
Eurooppalaisille kuluttajille myytiin vuonna 2000 noin 17 miljoonaa polkupyörää
(henkilöautojen myynti: 15 miljoonaa), ja tästä määrästä 12 miljoonaa tuotti paikallinen
teollisuus, jonka palveluksessa oli 130 000 työntekijää.22

Täytäntöönpano

Polkupyöriä koskevia teknisiä määräyksiä ei ole yhdenmukaistettu, ja jäsenvaltioiden
soveltamat polkupyörien teknisiä vaatimuksia koskevat kansalliset määräykset poikkeavat
toisistaan mm. valojen, jarrujen ja merkitsemisen osalta (katso tekstikehys). Kansalliset
viranomaiset perustelevat näiden sääntöjen soveltamista myös maahantuotuihin
polkupyöriin yleensä turvallisuusnäkökohdilla ja vaativat samoin perustein erityisiä
lisätestejä, joilla tarkistetaan, että tuotteet ovat sääntöjen mukaisia.

                                               

21 Single Burning Item (EN 13823: 2002).

22 Lähde: Euroopan polkupyörävalmistajien liitto (European Bicycle Manufacturers Association,
EBMA), Colibi/Coliped (polkupyöriä ja polkupyöränosia valmistavan teollisuuden eurooppalaiset
yhdistykset / työntekijämäärää koskeva luku viittaa molempiin).
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Kansalliset säännöt aiheuttavat teknisiä esteitä23

• Saksassa, jossa polkupyörämarkkinat ovat Euroopan suurimmat, tuotevastuuvakuutus
vaatii kaikkia vähittäismyyjiä hankkimaan "vapaaehtoisen" todistuksen, joka osoittaa,
että tuote on kansallisen DIN-standardin vaatimusten mukainen.

• Tanskassa kaikissa polkupyörissä on oltava pysyvä merkki tai leima, joka takaa
jäljitettävyyden. Maahantuojien on vaikea noudattaa tätä vaatimusta, koska leimaa ei
voida laittaa maalattuun pyörään.

• Espanjassa kaikentyyppisten polkupyörien on läpäistävä laboratoriotesti, jonka jälkeen
ne saavat tarkistusnumeron.

• Ranskassa polkupyörä voidaan myydä kuluttajalle vain täysin koottuna (osina
toimitettavien polkupyörien myynti on kielletty ja satulan, polkimien ja ohjaustangon on
oltava asianmukaisesti kiinnitetty ja säädetty). Ranskalaisen AFNOR-standardin
noudattaminen on pakollista.

• Yhdistyneessä kuningaskunnassa kaikkien polkupyörien on oltava liikkeestä lähtiessä
BS6102-standardin mukaisia.

Vaikutukset käytännössä

Vaikka ainakin jotkin kansalliset vaatimukset näyttäisivät rikkovan vastavuoroisen
tunnustamisen periaatetta, komissio ei saa kovinkaan paljon valituksia polkupyörien
vapaaseen liikkuvuuteen liittyvistä ongelmista, eikä rikkomisesta johtuvia menettelyjä ole
tällä hetkellä käynnissä.

Tähän ovat syynä seuraavat kaksi tekijää:

• Valmistajat ja maahantuojat mukauttavat polkupyöränsä vapaaehtoisesti paikallisiin
määräyksiin välttääkseen ongelmia paikallisviranomaisten kanssa. Neljä kymmenestä
polkupyöriä valmistavasta yrityksestä ei tiedä vastavuoroisen tunnustamisen
periaatteesta ja siihen liittyvistä oikeuksista.24 Yritykset saattavat pystyä mukauttamaan
tuotteensa kansallisiin määräyksiin ilman sanottavia vaikeuksia. Mutta tuotteiden
mukauttaminen aiheuttaa kustannuksia, jotka heikentävät näiden valmistajien
kilpailuasemaa ja joiden takia kuluttajat maksavat polkupyöristä Euroopan markkinoilla
korkeamman hinnan.

• Suurin osa polkupyöriä valmistavista yrityksistä on Euroopassa pk-yrityksiä, joilla ei
ole resursseja pitkien oikeudenkäyntimenettelyjen käynnistämiseen. Kohdatessaan
sääntelyesteitä ne pikemminkin todennäköisesti päättävät olla myymättä tuotettaan tai
yksinkertaisesti maksavat vaatimusten noudattamisesta aiheutuvat kustannukset. Tästä

                                               

23 Lähde: EBMA.

24 Ks. sisämarkkinoiden pääosaston 34:stä polkupyöräalan yrityksestä tekemä sisäinen tutkimus.
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on todennäköisenä seurauksena rajatylittävän kaupan ja valitusten määrän vähäisyys.



31

Kuvio 12: 1990-luvun alussa tapahtuneen nopean kasvun jälkeen polkupyörien kaupan
kasvu on EU:ssa pysähtynyt

Lähde: Comext, EU:n sisäinen kauppa  = EU-12:n vienti EU-12:een.

EU:n sisäinen polkupyörien kauppa kasvoi voimakkaasti 1990-luvun ensimmäisellä
puoliskolla. Kasvu johtui lähinnä Kaukoidästä tuotujen maastopyörien tulosta
markkinoille. 1990-luvun jälkipuoliskolla EU:n voimakkaat polkumyynnin vastaiset toimet
vähensivät epätervettä halpatuontia. EU:ssa toimivien valmistajien tuotanto korvasi
osittain tämän tuonnin vähenemisen, mutta EU:n sisäisen kaupan kasvu on lähes
pysähtynyt 1990-luvun puolivälin jälkeen. Italia oli aiemmin Euroopan tärkein
polkupyörien viejämaa. Ranskassa ja Saksassa voimassa olevien turvallisuusvaatimusten
tiukempi tulkinta näyttää vaikuttaneen merkittävällä tavalla sen vientiin.25

Polkumyynnin vastaisista toimista ja 15 prosentin yleisestä tuontimaksusta huolimatta
EU:hun tuodaan edelleen vuosittain 5,5 miljoonaa polkupyörää EU:n ulkopuolelta. EU:n
vienti EU:n ulkopuolelle on vähentynyt ja on tällä hetkellä vain 0,4 miljoonaa polkupyörää
vuodessa.26 Tämän perusteella näyttää siltä, että tuontiin on jatkuvasti painetta ja että
Euroopan polkupyöräteollisuuden (hintojen) kilpailukykyyn liittyy ongelmia.

EU:n sisämarkkinoiden epäyhtenäisyydestä ovat osoituksena myös merkittävät hinnanerot
jäsenvaltioiden välillä. Tavallisen polkupyörän keskihinta vaihtelee Kreikan 38 eurosta
Saksan 144 euroon.27

                                               

25 Lähde: Ancma / Italian polkupyöräteollisuuden yhdistys + Comext. Tämä selittää myös sen, miksi
Italian polkupyöräteollisuus tukee voimakkaasti uutta eurooppalaista polkupyörästandardia (ks.
Päätelmät).

26 Lähde: Colibi/Coliped.

27 Lähde: CEN / TC Cycles, Draft Business Plan 1998, arvio tavanomaiseen käyttöön tarkoitetun
polkupyörän hinnasta vuonna 1996. Yhdysvaltojen dollareina ilmoitetut arvot on muunnettu
ecuiksi/euroiksi vuoden 1996 keskikurssiin (1,27 USD/euro). Laatu ei välttämättä ole täysin
vertailukelpoinen.
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Päätelmät

Kauppa EU:n sisämarkkinoilla on merkittävää nykyisistä teknisistä esteistä huolimatta,
joskin EU:n ulkopuolelta tuotujen polkupyörien jälleenvienti muodostaa osan tästä
kaupasta. Kansalliset tekniset esteet aiheuttavat kuitenkin edelleen tarpeettomia kauppaan
liittyviä kustannuksia pk-yrityksille, jotka muodostavat suurimman osan alan yrityksistä
EU:ssa.

Tilanteen voidaan kuitenkin odottaa paranevan. Euroopan standardointielin CEN
valmistelee parhaillaan uutta eurooppalaista polkupyörästandardia polkupyöräteollisuuden
aloitteesta.28 Standardin on tarkoitus perustua Euroopan laajuiseen yksimielisyyteen
polkupyörien turvallisuusmääräyksistä ja teknisistä erittelyistä. Kun CEN on hyväksynyt
tämän uuden eurooppalaisen standardin, kaikki kansalliset standardit on tarkoitus poistaa
käytöstä, mikä vähentää kaupan teknisiä esteitä huomattavasti. Tämän pitäisi johtaa
entistä paremmin yhdentyneisiin markkinoihin sekä kannustaa EU:ssa toimivia valmistajia
lisäämään kauppaa. Uudella standardilla luodaan lisäksi yhtenäiset toimintaolosuhteet sekä
selkiytetään laatueroja ja sillä pyritään näin myös parantamaan Euroopan
polkupyöräteollisuuden asemaa tuonnin aiheuttamassa kilpailussa. Koska uusi
eurooppalainen polkupyörästandardi perustuu kansainväliseen ISO-standardiin, sen ei
pitäisi aiheuttaa esteitä EU:n ja sen ulkopuolisten maiden väliselle kaupalle.

4. Olut: tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaate toteutuu erittäin hyvin, mutta
verotus aiheuttaa kaupan vääristymiä

Eurooppalaiset kuluttajat ostavat vuosittain olutta yhteensä yli 100 miljardin euron
arvosta. Euroopan olutteollisuuden osuus koko maailman oluttuotannosta on 25
prosenttia ja koko maailman olutviennistä 60 prosenttia.29 Euroopassa on rikas
olutkulttuuri, mistä on osoituksena hyvin laaja tuotevalikoima, johon kuuluvat mm.
tavanomainen lager-olut ja perinteiset tummat pintahiivaoluet.

Täytäntöönpano

Vastavuoroinen tunnustaminen näyttäisi periaatteessa toimivan melko hyvin tällä alalla,
eikä Euroopan tason yhdenmukaistamiseen ole tarvetta. Ajan kuluessa on havaittu joukko
kansallisia teknisiä esteitä, jotka on asteittain poistettu (katso tekstikehys).

• Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen vuonna 1987 antaman tuomion jälkeen Saksan ja
Kreikan oli hyväksyttävä markkinoilleen tuontiolut, jota ei ollut valmistettu perinteisten
tuotteen "puhtautta koskevien määräysten" mukaisesti; näitä määräyksiä sovelletaan
edelleen Saksassa kotimaisiin valmistajiin.

• Vuonna 2002 Tanska suostui lopulta hyväksymään markkinoilleen tuontioluen, jota ei
ollut pakattu palautuspulloihin. Kertakäyttöpakkauksiin pakattujen oluiden (ja muiden

                                               

28 Kun tämä uusi standardi saadaan hyväksyttyä, se voitaisiin julkaista osana yleistä
tuoteturvallisuusdirektiiviä, jotta sen täysimittainen ja johdonmukainen soveltaminen voitaisiin
varmistaa.

29 Lähde: CBMC / The Brewers of Europe.
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juomien) myyntikielto oli edeltävien 20 vuoden aikana johtanut useisiin valituksiin ja
useiden rikkomismenettelyjen käynnistämiseen.

• Yhdistynyt kuningaskunta muutti sääntelyään, jolla tuettiin perinteisen kotimaisen
oluen jakelua, jotta tämänkaltaisen oluen ulkomaiset valmistajat pääsisivät myös
markkinoille ("Guest Beer" -järjestelmää muutettiin vuonna 1997, ja se on tarkoitus
poistaa käytöstä piakkoin).

Näin ollen voidaan katsoa, että vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen asteittaisella
käyttöönotolla on poistettu useimmat niistä teknisistä esteistä, jotka liittyvät oluen
kauppaan EU:n sisällä. Käytännössä suurin jäljellä oleva este, joka haittaa oluen
sisämarkkinoiden tehokasta toimintaa, liittyy sisämarkkinoilla esiintyviin suuriin valmiste-
ja arvonlisäveroeroihin.

Kuvio 13: Suuret valmiste- ja arvonlisäveroerot aiheuttavat ongelmia

D E L F EL P I NL B A DK S UK IRL FIN

Valmiste-
vero

0,10 0,10 0,10 0,13 0,14 0,15 0,18 0,21 0,21 0,26 0,46 0,86 0,99 0,99 1,43

Alv 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,12 0,22 0,17 0,21 0,31

Yhteensä 0,12 0,12 0,12 0,16 0,17 0,18 0,22 0,25 0,25 0,31 0,58 1,08 1,16 1,20 1,74

Lähde: CBMC (Euroopan panimoalan järjestö) / Euroopan komissio, valmiste- ja arvonlisävero euroina
olutlitraa kohti.

Vaikutukset käytännössä

Olutta ei myydä rajojen yli kovinkaan suuria määriä. Tuotteen suuret kuljetuskustannukset
ja sen rajallinen säilyvyys sekä se, että kuluttajat edelleen suosivat kotimaisia
olutmerkkejä, ovat syynä siihen, ettei oluen myynti rajojen yli ole EU:ssa kovinkaan
merkittävää. Oluen tuonti on kuitenkin useimmissa jäsenvaltioissa vuosien kuluessa
lisääntynyt, ja yli 90 prosenttia EU:n tuonnista on peräisin toisesta jäsenvaltiosta.

Kuvio 14: Eurooppalaiset juovat yhä useammin muista jäsenvaltioista peräisin
olevaa olutta
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Lähde: CBMC (Euroopan panimoalan järjestö). Tuonnin osuus prosentteina kulutuksesta (volyymi).
EU:n ulkopuolisista maista peräisin olevan tuonnin osuus koko tuonnista on alle 10 prosenttia.

Kun verotussyistä tehtävät rajatarkastukset ja yksityishenkilöiden oluentuontia koskevat
rajoitukset poistettiin sisämarkkinoiden avaamisella vuonna 1993, kuluttajat alkoivat
nopeasti hyödyntää uutta tilannetta etenkin alueilla, jotka ovat maantieteellisesti lähellä
alhaisen verotusasteen maita. Tämä on joillakin alueilla johtanut suurien määrien
maahantuontiin omaa kulutusta varten. Seurauksena on ollut se, ettei tulliviranomaisten
ole aina helppo erottaa laillista tuontia laittomasta salakuljetuksesta. Hyvin suuret verotus-
ja valmisteveroerot aiheuttavat näin vakavia ongelmia sisämarkkinoiden toiminnalle:

• tietyillä alueilla veloitettavat korkeat hinnat, jotka saavat kuluttajat ostamaan tuotteet
maan ulkopuolelta

• salakuljetus

• turhat hallinnolliset rasitteet, jotka aiheutuvat pyrittäessä erottamaan laillinen omaan
käyttöön tapahtuva tuonti salakuljetuksesta

• huomattavat haitat, joita aiheutuu oluen vähittäismyyjille tietyillä korkean verotusasteen
jäsenvaltioiden alueilla.

Päätelmät:

Tekniset esteet eivät enää haittaa oluen vapaata kauppaa yli rajojen. Suuret verotus- ja
valmisteveroerot aiheuttavat tästä huolimatta suuria kaupan vääristymiä, jotka estävät
sisämarkkinoita toimimasta tehokkaasti ja joiden vaikutukset kohdistuvat etenkin tiettyihin
kuluttajiin ja vähittäismyyjiin.
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B. Päivittäistavaroiden hinnat EU:ssa

Monille kansalaisille yksi sisämarkkinoiden välittömimmistä ja näkyvimmistä eduista on
markkinoiden vaikutus tavaroiden ja palvelujen hintoihin sekä tästä seurauksena oleva
kuukausittaisten kotitalousmenojen väheneminen. Hinnanerojen perusteella voidaan myös
päätellä, millä osa-alueilla sisämarkkinat eivät vielä toimi täysin tehokkaasti. Hinnaneroja
ei luonnollisesti voida kokonaan poistaa edes täysin yhdentyneillä markkinoilla, sillä ne
voivat johtua esimerkiksi kuljetuskustannuksista tai paikallisista kulutustottumuksista.
Hyvin toimivilla sisämarkkinoilla erot eivät kuitenkaan saisi olla kovin paljon suurempia
kuin erot pinta-alaltaan suuressa jäsenvaltiossa.

Euroseteleiden ja -kolikoiden käyttöönotto on tuonut hinnanerot esiin entistä paremmin,
mikä todennäköisesti johtaa rajatylittävän kilpailun lisääntymiseen. Komissio on sitoutunut
säännöllisesti raportoimaan tulostaulussa markkinatilanteesta, millä se pyrkii lisäämään
avoimuutta ja tuottamaan tietoja, joita kuluttajat, välittäjät sekä lainsäätäjät voivat käyttää
päätöksiä tehdessään.

Toukokuun 2001 tulostaulu30 sisälsi tuoreiden elintarvikkeiden ja kulutuselektroniikan
hinnoista tehtyjen tutkimusten tuloksia. Näiden tutkimusten mukaan hintavaihtelu31

jäsenvaltioiden välillä oli kulutuselektroniikan osalta jopa 40 prosenttia ja tuoreiden
elintarvikkeiden osalta tätäkin suurempi.

Samankaltainen tutkimus32 on nyt tehty päivittäistavaroista. Tämän tutkimuksen
tavoitteena oli aiempaan tapaan selvittää hinnanerojen suuruus EU:ssa ja saada tietoja
niistä tekijöistä, jotka selittävät näiden tavaroiden hinnoissa esiintyviä eroja.

Kotitalouksien kulutustavaroiden hinnoissa on EU:ssa suuria eroja

Kuviosta 15 käy ilmi, että tiettyjen päivittäistuotteiden hinnoissa on Euroopassa suuria
eroja. Esimerkiksi Mars-suklaapatukan hinta kalleimmassa maassa (Tanska) on lähes
kaksinkertainen verrattuna sen hintaan edullisimmassa maassa (Belgia), ja
Evian-kivennäisveden hinta on kalleimmassa maassa (Suomi) nelinkertainen verrattuna sen
hintaan edullisimmassa maassa (Ranska).

                                               

30 Katso http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/score/score8en.pdf

31 Hintavaihtelua ja hintahajontaa mitataan variaatiokertoimella, joka saadaan jakamalla keskihajonta
keskiarvolla.

32 Tässä artikkelissa tarkastellut hintavertailut perustuvat viivakoodilukijalla tallennettuihin
hintatietoihin, jotka on kerätty supermarketeista 14 jäsenvaltiosta (lukuun ottamatta Luxemburgia).
Tietokanta on A. C. Nielsenin luoma, ja se kattaa ajanjakson vuoden 1999 heinäkuusta vuoden 2000
kesäkuuhun. Se kuuluu osana terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston, Eurostatin ja
sisämarkkinoiden pääosaston yhteiseen pilottihankkeeseen. Lisätietoja hankkeesta on
sisämarkkinoiden pääosaston tulevassa valmisteluasiakirjassa, joka julkaistaan osoitteessa
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/economicreform/
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Kuvio 15: Tavanomaisten supermarkettituotteiden hinnat voivat vaihdella hyvinkin
paljon

Monikansalliset
merkit Kalleimmat hinnat Edullisimmat hinnat

Kalleimman ja
edullisimman
hinnan suhde

Evian-kivennäisvesi Suomi 189 Ranska 44 4,3

Barilla-spagetti Ruotsi 138 Italia 59 2,3

Heinz-ketsuppi Italia 138 Saksa 66 2,1

Kellogg’s Corn Flakes Kreikka 152 Yhdistynyt
kuningaskunta 71

2,1

Mars-suklaapatukka Tanska 143 Belgia 73 2,0

Coca-Cola Tanska 139 Saksa 73 1,9

Fanta Ruotsi 146 Alankomaat 77 1,9

Nivea-partavaahto Yhdistynyt
kuningaskunta 142

Ranska 81 1,8

Colgate-hammastahna Yhdistynyt
kuningaskunta 126

Portugali/Espanja 76 1,7

Elvital-sampoo Irlanti 126 Espanja 76 1,7

Nescafé-kahvi Italia 133 Kreikka 77 1,7

Kansalliset merkit Kalleimmat hinnat Edullisimmat hinnat
Kalleimman ja
edullisimman
hinnan suhde

Kivennäisvesi Ruotsi 199 Espanja 39 5,1

Jauhettu kahvi /
kahvipavut

Irlanti 178 Espanja 54 3,3

Oliiviöljy Suomi 166 Espanja 51 3,3

Kaakaojuoma Ruotsi 157 Saksa 56 2,8

Marmeladi Tanska  154 Alankomaat 65 2,4

Jauhot Italia 144 Alankomaat 63 2,3

Pakastepitsa Portugali 152 Saksa 71 2,1

Maito (UHT, täysmaito) Suomi 137 Alankomaat 64 2,1

Astianpesuaine Ruotsi 122 Alankomaat 63 1,9

Maito (UHT,
kevytmaito)

Suomi 139 Portugali 80 1,7

Voi Tanska 127 Irlanti 77 1,6

Sokeri Ranska 120 Yhdistynyt
kuningaskunta 77

1,6
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Huom.: Yksittäisten päivittäistavaroiden kalleimmat ja edullisimmat hinnat33 (kaikki verot mukaan
luettuna). Keskihinta EU:ssa = 100.

Hinnat eivät kuitenkaan ole yhdessäkään maassa kaikkien edellä mainittujen tuotteiden
osalta johdonmukaisesti joko korkeat tai alhaiset. Esimerkiksi Yhdistyneessä
kuningaskunnassa Kellogg’s Corn Flakes -maissihiutaleiden hinta on alhaisin, mutta toisen
tuotteen, Colgate-hammastahnan, hinta sen sijaan EU:n korkein. Tämä tulos on viime
vuoden tulostaulussa tarkasteltujen tutkimustulosten mukainen.

                                               

33 Hinnat ovat yksikköarvoja eivätkä kaupan asiakkaalta veloittamia hintoja, ja niihin sisältyy alv.
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Kuvio 16: Päivittäistavarat ovat edullisimpia Espanjassa, Alankomaissa ja
Saksassa

Huom.: 100 % = EU:n keskihintataso. Maiden hintatasojen vertailuihin olisi suhtauduttava varauksella,
sillä vertailtavat tuotteet eivät aina ole kaikissa maissa samoja, koska kaikki tuotteet eivät ole
myynnissä kaikissa jäsenvaltioissa.

Kun vertaillaan päivittäistavaroiden arvonlisäverollisia hintoja, Euroopan kalleimmat maat
ovat Ruotsi ja Tanska. Edullisin maa tässä vertailussa on Espanja, jonka jälkeen tulevat
Alankomaat, Saksa ja Ranska.

Jos hinnoista poistetaan arvonlisävero, maiden järjestys muuttuu hieman. Tällöin
esimerkiksi Yhdistynyt kuningaskunta on toiseksi kallein maa EU:n keskiarvoon
verrattuna. Hintojen hajonta EU:ssa säilyy kuitenkin yleistasolla tarkasteltuna lähes
muuttumattomana siitä riippumatta, tarkastellaanko arvonlisäverollisia vai
arvonlisäverottomia hintoja.

Päivittäistavaroiden hinnat vaihtelevat EU:ssa huomattavasti.  Erilaiset arvonlisäveroasteet
eivät näytä selittävän kovinkaan suurta osuutta hintahajonnasta.

Tutkimustulokset osoittavat, että hinnanerot jäsenvaltioiden sisällä ovat yleensä kolmesta
kuuteen kertaa pienempiä kuin jäsenvaltioiden välillä. Esimerkiksi hammastahnan
hintahajonta EU:n tasolla on 14 prosenttia, mutta jäsenvaltioiden sisällä keskimäärin vain
neljä prosenttia. Joillakin tuotteilla tämä ero on edellistäkin suurempi. Ketsuppipullon
hinta vaihtelee vain kaksi prosenttia jäsenvaltioiden sisällä, kun hintahajonta EU:n tasolla
on jopa 19 prosenttia.

Joillakin tuotteilla hintahajonta saattaa olla hyvinkin suurta myös jäsenvaltion sisällä.
Esimerkiksi Ranskassa, jossa kokonaishintahajonta on vain alle kaksi prosenttia,
pakastevihannesten hintahajonta on noin seitsemän prosenttia. Vastaavaan tapaan
Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jossa kokonaishintahajonta on noin kolme prosenttia,
kuivapastan hintahajonta on jopa 10 prosenttia.

Kuviosta 17 käy ilmi kunkin jäsenvaltion kalleimman ja edullisimman alueen välinen
hinnanero. Hinnanerot näyttäisivät kasvavan maan (maantieteellisen) koon mukaan, mikä
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ei ole yllättävä tulos: sisäiset hinnanerot ovat suurimmat Ranskassa, Saksassa,
Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Espanjassa ja Ruotsissa.

Kun tarkastellaan suuria jäsenvaltioita, maan sisäiset hinnanerot näyttävät olevan erityisen
suuria Saksassa. Tämä johtuu todennäköisesti niistä merkittävistä eroista, joita edelleen
esiintyy entisen Itä-Saksan ja Länsi-Saksan välillä. Hinnat entisen Itä-Saksan alueella
näyttävät olevan huomattavasti alhaisempia kuin entisen Länsi-Saksan alueella.

Kuvio 17: Alueiden välillä on suuria hinnaneroja

Alueiden
määrä Kallein alue Edullisin alue

Kalleimman ja
edullisimman alueen

välinen keskimääräinen
hinnanero

Itävalta 5 Länsiosa Itäosa 2,2 %

Belgia 5 Koillisosa Lounaisosa 1,6 %

Tanska 2 Itäosa Länsiosa 1,0 %

Suomi 7 Pohjoisosa Länsiosa 2,2 %

Ranska 9 Pariisi Normandia

Bretagne

3,5 %

Saksa 8 Berliini Thüringen & Saksi 5,1 %

Irlanti 4 Dublin Leinster
(Dublinia lukuun
ottamatta)

1,8 %

Italia 4 Keskiosa Eteläosa & Sardinia 1,6 %

Portugali 6 Eteläinen sisäosa Porto ja sen
lähiympäristö

3,9 %

Espanja 8 Luoteisosa Madrid ja sen
lähiympäristö

6,4 %

Ruotsi 6 Eteläosa Länsiosa 8,7 %

Yhdistynyt
kuningaskunta

10 Lounaisosa Koillisosa 3,0 %

Huom.: Aluekohtaisia tietoja ei ole saatavilla Kreikasta eikä Alankomaista. Alueiden lukumäärä perustuu
AC Nielsenin tutkimukseen eikä maantieteelliseen tai hallinnolliseen tilanteeseen (esimerkiksi
Ranskassa alueita on 22, ei 9).

Hinnaneroja selittävät tekijät voidaan jakaa kolmeen ryhmään: ympäristöstä johtuvat
tekijät, markkinaolosuhteista johtuvat tekijät sekä rakenteelliset tekijät.

Ympäristöstä johtuvat tekijät

Ympäristötekijät kuten kulttuuri, ilmasto, paikalliset mieltymykset sekä
kuljetuskustannukset voivat vaikuttaa hintoihin. Esimerkkinä voidaan ottaa voin hinta:
Voin myynti asukasta kohti on Tanskassa lähes kuusinkertainen Espanjaan verrattuna.
Koska hinnat ovat Espanjassa yleisesti ottaen 40 prosenttia alhaisemmat kuin Tanskassa,
myös voin hinnan voitaisiin olettaa olevan Espanjassa keskimäärin 40 prosenttia
alhaisempi.
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Näin ei kuitenkaan ole. Voilla on Espanjassa pienet markkinat, mikä näyttäisi nostavan
voin hintaa. Voin hinta on Espanjassa lähellä voin hintaa Tanskassa huolimatta siitä, että
tuotteiden keskihinnoissa on näiden maiden välillä 40 prosentin ero.

Myös kuljetuskustannukset voivat vaikuttaa suoraan joidenkin tuotteiden hintoihin. Ei ole
kovinkaan yllättävää, että italialainen pasta on edullisinta Italiassa, jossa sen hinta on noin
60 prosenttia EU:n keskihinnasta. Yleisesti ottaen voidaan todeta, että mitä kauemmas
Italiasta siirrytään, sitä kalliimmaksi tämä tuote tulee. Italialainen pasta on kuitenkin
halvempaa Suomessa kuin Belgiassa, vaikka Suomi on EU-maista Italiasta kauimpana.

Ympäristötekijät vaikuttavat kaikkiin hintoihin ja ne ovat osasyynä siihen, että jopa täysin
yhdentyneillä markkinoilla on havaittavissa tiettyä hintahajontaa. Unionin koko, kuluttajien
erilaiset mieltymykset, ympäristö, ilmasto jne. selittävät todennäköisesti osan suurista
hinnaneroista. Tästä huolimatta hinnanerot näyttävät EU:n tasolla olevan huomattavasti
suurempia kuin yksinomaan ympäristötekijöiden perusteella olisi odotettavissa.

Markkinaolosuhteet

Markkinaolosuhteilla tarkoitetaan tekijöitä, jotka antavat vähittäiskauppiaille,
tukkukauppiaille ja tuottajille mahdollisuuden poiketa hinnasta, joka tuotteesta
todennäköisesti veloitettaisiin moitteettomasti toimivilla markkinoilla.

Vähittäiskaupan keskittymisaste vaihtelee maittain. Viiden suurimman päivittäistavaroiden
vähittäismyyntiketjun yhteenlaskettu markkinaosuus on Suomessa, Tanskassa ja Ruotsissa
75 prosenttia, kun se Italiassa on vain 25 prosenttia.34 On mahdollista, että
vähittäiskaupan korkea keskittymisaste Suomessa, Tanskassa ja Ruotsissa on osasyynä
siihen, että tutkittujen tuotteiden hintataso on näissä maissa EU:n korkein.

Tuottajien markkinavoima voi myös vaikuttaa hintoihin. Vahvoista tuotemerkeistä, joita
myydään monissa maissa, voidaan veloittaa kuluttajilta lisähintaa. Yleiseurooppalaiset
tuotemerkit ovat lähes kaikissa tuoteryhmissä  kalliimpia kuin kansalliset tuotemerkit.

Olisi kuitenkin huomattava, että markkinaosuuden ja hinnan välinen suhde ei suinkaan ole
yksiselitteinen. Tuotannon, vähittäiskaupan ja tukkukaupan keskittymisaste vaihtelee
tuotteen mukaan, ja tuotteen lopullinen hinta on näin ollen tietyssä määrin tulos
markkinatoimijoiden neuvotteluasemasta ja -taidoista. Suurilla toimijoilla kustannukset
voivat olla keskimääräistä pienempiä, ja tästä hyötyvät kuluttajat.

Vähittäiskauppiaiden, tuottajien ja tukkukauppiaiden välinen runsas kilpailu aiheuttaa
paineita hintojen laskuun. Kuten voidaan olettaa, jäsenvaltioissa, joissa vähittäiskaupan
alalla on runsaasti kilpailua, hintataso on yleensä keskimääräistä alhaisempi.

Rakenteelliset syyt

Rakenteellisiin syihin kuuluvat arvonlisävero ja muut valmisteverot, tuloerot,
myymäläkokoa ja aukioloaikoja koskeva lainsäädäntö, maankäyttöä koskeva lainsäädäntö,
työvoimalainsäädäntö, mainontaa koskevat säännöt sekä muu lainsäädäntö, joka vaikuttaa
päivittäistavaroiden myynnin kustannuksiin.
                                               

34 Katso Kertomus yhteisön tuote- ja pääomamarkkinoiden toiminnasta (Cardiffin raportti),
KOM(2000) 26.
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Näyttää siltä, että arvonlisäverolla ja tuloeroilla voidaan selittää osa EU:ssa esiintyvistä
hinnaneroista, mutta ne eivät suinkaan ole ainoita hinnaneroja aiheuttavia tekijöitä. Kuten
kuviosta 16 kävi ilmi, arvonlisäveroasteella on vaikutusta maan hintatasoon. Hinnanerot
EU:ssa ovat kuitenkin suuria siitä riippumatta, sisällytetäänkö hintoihin arvonlisävero.

Makrotaloudellisten kokonaissuureiden tasolla näyttää siltä, että tietyn maan tulotason ja
hintatason välillä on suuri korrelaatio.35 Tarkastelluilla tuotteilla tämä korrelaatio ei
kuitenkaan ole kovinkaan selvä. Esimerkiksi Saksassa ja Alankomaissa tulot asukasta
kohden ovat molemmissa EU:n keskiarvoa suuremmat. Näin ollen voitaisiin olettaa, että
myös supermarketeissa myytävien päivittäistuotteiden hinnat olisivat näissä maissa EU:n
keskihintoja korkeammat. Tilanne ei kuitenkaan ole tämä, vaan pikemminkin se, että nämä
maat kuuluvat päivittäistavaroiden hintojen osalta EU:n edullisimpien maiden joukkoon.
Sitä vastoin Portugalissa, jossa tulotaso on EU:n keskiarvon alapuolella, näiden tuotteiden
hinnat eivät näyttäisi olevan edullisia, vaan itse asiassa melko lähellä EU:n keskiarvoa.

Erilaisten myymälätyyppien markkinaosuuksien suuruus vaikuttaa hintoihin huomattavasti.
Esimerkiksi Espanjassa hypermarkettien36 melko suuri markkinaosuus on osasyy siihen,
että hinnat ovat keskimääräistä alhaisempia. Otetaan esimerkkinä maito. Maidon hinnassa
ei ole kovinkaan suuria vaihteluita eri vähittäismyymälätyyppien välillä. Syy tähän on
epäilemättä se, että maidon hinta säilyy alhaisena näiden suurten vähittäismyymälöiden
vaikutuksen ansiosta. Italiassa sen sijaan sekä supermarketeilla että pienemmillä
"perinteisillä" myymälöillä on merkittävä markkinaosuus. Toisin kuin Espanjassa, maidon
hinnassa esiintyy Italiassa suuria vaihteluja. Maidon hinta supermarketeissa on noin 15
prosenttia EU:n keskiarvoa korkeampi, mutta sen hinta hypermarketeissa, joiden
markkinaosuus on Italiassa pieni, on vain hieman EU:n keskihintaa korkeampi.

Italiassa suurin osa vähittäismyymälöistä on muita kuin hypermarketteja, joten hintojen
voisi olettaa olevan melko korkeita. Kuten kuviosta 16 käy kuitenkin ilmi, Italia ei
suinkaan kuulu tarkastelun kohteena olevien tuotteiden osalta EU:n kalleimpien maiden
joukkoon. Tämä on lisäosoitus siitä, että kuluttajan tuotteesta maksama hinta määräytyy
useiden monitahoisten tekijöiden perusteella.

Osasyynä Saksan ja Ranskan melko alhaiseen hintatasoon saattaa olla se, että Saksassa
toimi vuonna 2000 kuusi ja Ranskassa viisi 30 suurimmasta kansainvälisestä
päivittäistavaroiden vähittäismyyjästä (myynnin volyymin perusteella mitattuna).37  Nämä
suuret toimijat ovat aktiivisesti pyrkineet laajentamaan toimintaansa naapurimarkkinoille.
Tämä saattaa selittää sen, miksi näiden maiden markkinoilla näyttäisi olevan runsaasti
kilpailua. Näyttää siltä, että näiden maiden melko alhainen hintataso johtuu ainakin osittain
tästä kireästä kilpailutilanteesta.

                                               

35 Ks. esim. European Economy, supplement A, No 7, July 2001.

36 Hypermarketit ovat määritelmänsä mukaan liikkeitä, jotka myyvät päivittäistavaroita ja joiden
myymäläpinta-ala on yli 2 500 neliömetriä. Supermarkettien myymäläpinta-ala: 400–2 500
neliömetriä. Perinteiset myymälät: myymäläpinta-ala yleensä alle 400 neliömetriä ja tuotevalikoima
suppeampi kuin edellä mainituissa. Alennusmyymälät: keskittyvät edullisiin hintoihin ja rajalliseen
tuotevalikoimaan myymäläpinta-alasta riippumatta.

37 Lähde: Consumers in Europe. Facts and figures. Eurostat/OPOCE 2001, s. 34.
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Arvonlisäveroasteet ja tulotaso näyttäisivät selittävän vain pienen osan päivittäistavaroiden
hinnaneroista Euroopassa. Jäsenvaltioissa, joissa hypermarketeilla ja alennusmyymälöillä
on suuret markkinaosuudet ja joissa päivittäistavaroita myyvillä kansainvälisillä
vähittäisliikkeillä on merkittävä asema markkinoilla, hinnat näyttäisivät olevan
edullisempia kuin jäsenvaltioissa, joissa näin ei ole.
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Päätelmät

Tämän hintatutkimuksen tulokset vahvistavat sen, että päivittäistavaroiden hinnoissa on
EU:ssa tällä hetkellä merkittäviä eroja. Näitä hinnaneroja ei voida kokonaisuudessaan
selittää yhdellä ainoalla tekijällä, mutta eri tuotteiden ja maiden väliset erot
kilpailupaineissa näyttäisivät selittävän niistä merkittävän osan.

Eurooppa näyttää edelleen olevan jakautunut erillisiin kansallisiin markkinoihin. Tiettyjen
yksittäisten tuotteiden suuret hinnanerot ovat todennäköisesti osoitus siitä, että jotkin
valmistajat noudattavat eri markkinoilla erilaista hinnoittelupolitiikkaa ja hyödyntävät näin
markkinoiden epäyhtenäisyyttä. Hinnat voivat vielä yhdentyä huomattavasti. Tutkimus
näyttää osoittavan, että yksi tärkeimmistä hintojen edullisuuteen vaikuttavista tekijöistä on
hypermarkettien ja alennusmyymälöiden yleisyys. Erot kaupunkisuunnittelua koskevassa
lainsäädännössä, jolla saatetaan merkittävästi rajoittaa myymäläkokoa ja aukioloaikoja,
rajoittavat kuitenkin usein tämäntyyppisten myymälöiden määrän lisääntymistä.

Lisäksi vaikuttaa siltä, että tietyntyyppinen sääntely vähentää paineita hintojen laskuun,
koska se estää vähittäismyyjiä mainostamasta, markkinoimasta ja myymästä tuotteitaan yli
rajojen ja laatimasta EU:n tason strategioita. Tämäntyyppiseen sääntelyyn kuuluvat mm.
kaupallista viestintää, tuotteiden myyntikelpoisuutta sekä franchising-sopimuksia koskevat
säännökset ja niissä esiintyvät erot, jotka voivat vaikeuttaa vähittäismyyjien pääsyä uusille
markkinoille. Komission ehdotuksella asetukseksi myynninedistämisestä38, sen vihreällä
kirjalla kuluttajansuojasta Euroopan unionissa39 ja tulevalla seurantatiedonannolla pyritään
kaikilla poistamaan nämä esteet sekä kuluttajien että yritysten toiminnalta.

                                               

38 KOM(2001) 546 lopullinen osoitteessa
http://europa.eu.int/comm/internal_market/comcom/unfair/reg-en.pdf

39 KOM(2001) 531.
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LIITE: TAVAROIDEN VAPAASEEN LIIKKUVUUTEEN LIITTYVIÄ
PERUSKÄSITTEITÄ

Perusperiaatteet
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaan tavaroiden on voitava liikkua vapaasti
sisämarkkinoilla. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta vain
poikkeustapauksissa esimerkiksi silloin, kun tämä on perusteltua kansanterveyden,
ympäristön tai kuluttajansuojan vaarantumisen vuoksi.

Eri tuotteisiin liittyy erilaisia riskejä. Lääkkeisiin ja rakennustuotteisiin liittyy luonnollisesti
suurempia riskejä kuin esimerkiksi konttorikoneisiin tai pastatuotteisiin. Jotta nämä riskit
voitaisiin kaikissa jäsenvaltioissa minimoida ja samalla taata oikeusvarmuus, Euroopan
unioni on antanut säädöksiä teknisten vaatimusten yhdenmukaistamiseksi etenkin aloilla,
joiden tuotteisiin liittyy keskimääräistä suurempia riskejä. Sen sijaan aloilla, joiden
tuotteisiin liittyvät riskit ovat vähäisempiä, ei yleensä ole annettu Euroopan tason
säädöksiä. Kauppa näillä "yhdenmukaistamattomilla" aloilla perustuu vastavuoroisen
tunnustamisen periaatteeseen, jonka mukaan yhdessä jäsenvaltiossa laillisesti
valmistettujen tai kaupan pidettyjen tuotteiden tulisi periaatteessa liikkua vapaasti
yhteisössä. Noin puolet EU:n sisäisestä tavarakaupasta kuuluu EU:n tason teknisen
yhdenmukaistamisen piiriin, ja puolet on yhdenmukaistamattomilla aloilla käytävää
kauppaa, joilla sovelletaan joko kansallisia teknisiä säännöksiä (30 prosenttia) tai joilla ei
ole annettu lainkaan erityissäännöksiä (20 prosenttia)40.*

Kuvio 18: Puolet EU:n sisäkaupasta kuuluu EU:n tason teknisen
yhdenmukaistamisen piiriin
*Huom.: Arvio, joka perustuu julkaisuun Single Market Review 1998, sub-series III, volume 1,

Technical barriers to trade, s. 33.

                                               

40 Yleisestä tuoteturvallisuudesta annetulla direktiivillä (92/59/ETY) varmistetaan kuitenkin kuluttajille
tarkoitettujen tuotteiden tapauksessa, että vain turvallisia tuotteita voidaan laillisesti saattaa
markkinoille, ks. myös
 http://europa.eu.int/comm/consumers/policy/developments/prod_safe/index_en.html
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On toimittava nopeasti
Ennen vuotta 1985 annetuissa EU:n direktiiveissä tuotteita koskevat vaatimukset kuvattiin
hyvin yksityiskohtaisesti, minkä vuoksi lainsäädännön antaminen oli melko hidas prosessi.
Kun tavoitteeksi otettiin sisämarkkinoiden avaaminen 31. joulukuuta 1992 mennessä,
tarvittiin uutta lainsäädäntömenettelyä tämän prosessin nopeuttamiseksi. Tämän vuoksi
sovittiin tekniseen yhdenmukaistamiseen ja standardointiin liittyvästä uudesta
lähestymistavasta. Sen myötä otettiin käyttöön joitakin täysin uusia toimintaperiaatteita.
Lainsäädännöllinen yhdenmukaistaminen rajoitetaan nykyään olennaisiin vaatimuksiin41,
jotka markkinoille saatettujen tuotteiden on täytettävä, jotta ne voisivat hyötyä vapaan
liikkuvuuden periaatteesta. Olennaiset vaatimukset täyttävien tuotteiden tekniset erittelyt
vahvistetaan yhdenmukaistetuilla standardeilla. Näiden standardien noudattaminen on
vapaaehtoista, ja valmistajat voivat aina soveltaa myös muita teknisiä erittelyjä olennaisten
vaatimusten täyttämiseksi. Yhdenmukaistettujen standardien käyttö tuo kuitenkin mukaan
tiettyjä etuja, koska niiden mukaisesti valmistettujen tuotteiden katsotaan täyttävän
olennaiset vaatimukset.

Täytäntöönpano
Vaikka yhdenmukaistettujen eurooppalaisten standardien noudattaminen ei ole pakollista,
niiden antaminen on erittäin tärkeää uuden lähestymistavan mukaisten direktiivien
toimivalle soveltamiselle. Euroopan komissio antaa yksityisen sektorin
standardointielimille, joihin kuuluvat mm. CEN, CENELEC ja ETSI42, toimeksi
tarvittavien yhdenmukaistettujen standardien laatimisen. Osapuolet (sekä yritykset että
muut yhteiskunnalliset sidosryhmät) laativat nämä standardit yhteistyössä Euroopan
standardointielinten kanssa.

Jatkuvan 15 vuotta kestäneen työn tuloksena eurooppalainen standardointi ollaan
saamassa päätökseen useilla aloilla. Tästä huolimatta tietyillä osa-alueilla on kuitenkin
edelleen monia ongelmia. Näihin kuuluvat mm. rakennustuotteet, koneet sekä
painelaitteet, joiden osalta edistys on ollut hidasta (ks. tulostaulu nro 9).

Standardoinnin lisäksi on kiinnitettävä huomiota yhdenmukaistetun lainsäädännön
johdonmukaiseen täytäntöönpanoon ja soveltamiseen kaikissa jäsenvaltioissa. Jäsenvaltiot
vastaavat siitä, että niillä on riittävät rakenteet vaatimustenmukaisuuden arviointia ja
markkinoiden seurantaa varten, mutta siitä, miten tämä vaatimus olisi käytännössä
täytettävä, ei ole annettu yksityiskohtaisia määräyksiä. Testausmenettelyt,
testauslaboratorioiden nimeämisperusteet, tarkastusten toimittamisvälit jne. poikkeavat
usein huomattavasti jäsenvaltioiden valitsemien erilaisten ratkaisujen mukaan. On
ratkaisevan tärkeää varmistaa, että täytäntöönpanon tehokkuudessa jäsenvaltioiden välillä
esiintyvät erot eivät heikennä luottamusta yhtäläisiin toimintaolosuhteisiin ja
vastavuoroisen tunnustamisen periaatteeseen. Internetissä toteutetun maaliskuussa 2002
päättyneen kuulemismenettelyn johdosta komissio tutkii parhaillaan näitä ongelmia.

                                               

41 Olennaisissa vaatimuksissa määritellään ne tulokset, jotka on saavutettava, tai ne riskit, jotka on
torjuttava, mutta niissä ei anneta yksityiskohtaisia määräyksiä tällöin käytettävistä teknisistä
ratkaisuista.

42 Euroopan standardointikomitea (CEN), Euroopan sähkötekniikan standardointikomitea (CENELEC),
Euroopan telealan standardointilaitos (ETSI). Lisätietoja uuden lähestymistavan mukaisesta
standardoinnista on osoitteessa http://www.NewApproach.org
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Lisäksi suunnitteilla on antaa kesäkuussa 2002 pidettävälle Eurooppa-neuvoston
kokoukselle tiedonanto, jossa esitetään katsaus uuteen lähestymistapaan.


