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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Täytäntöönpanon valvonnasta saatu 
kokemus on osoittanut, että koska 
yksiselitteistä säännöstä ei ole, kuluttajille, 
elinkeinonharjoittajille ja kansallisille 
toimivaltaisille viranomaisille saattaa olla 
epäselvää, mitkä kaupalliset menettelyt 
ovat direktiivin 2005/29/EY vastaisia. Jotta 
varmistetaan sekä elinkeinonharjoittajien 
että täytäntöönpanon valvonnasta 
vastaavien viranomaisten oikeusvarmuus, 
direktiiviä 2005/29/EY olisi muutettava 
tämän vuoksi siten, että siinä mainitaan 
yksiselitteisesti tilanne, jossa tuotetta 
markkinoidaan täysin samanlaisena kuin 
useissa muissa jäsenvaltioissa 
markkinoitua samaa tuotetta, vaikka näiden 
tuotteiden koostumus tai ominaisuudet 
eroavat merkittävästi toisistaan. 
Toimivaltaisten viranomaisten olisi 
arvioitava ja käsiteltävä tällaiset 
menettelyt tapauskohtaisesti direktiivin 
mukaisesti. Toimivaltaisen viranomaisen 
olisi otettava huomioon arvioinnissaan se, 
ovatko erot helposti kuluttajien 
havaittavissa, elinkeinonharjoittajan 
oikeus mukauttaa saman tuotemerkin eri 
tuotteita eri maantieteellisillä 
markkinoilla oikeutettujen syiden – 
esimerkiksi saatavuuden tai raaka-aineiden 
kausiluonteisuuden, kuluttajien 
määriteltyjen mieltymisten tai terveellisen 

(43) Täytäntöönpanon valvonnasta saatu 
kokemus on osoittanut, että koska 
yksiselitteistä säännöstä ei ole, kuluttajille, 
elinkeinonharjoittajille ja kansallisille 
toimivaltaisille viranomaisille saattaa olla 
epäselvää, mitkä kaupalliset menettelyt 
ovat direktiivin 2005/29/EY vastaisia. Jotta 
varmistetaan sekä elinkeinonharjoittajien 
että täytäntöönpanon valvonnasta 
vastaavien viranomaisten oikeusvarmuus, 
direktiiviä 2005/29/EY olisi muutettava 
tämän vuoksi siten, että siinä mainitaan 
yksiselitteisesti tilanne, jossa tuotetta 
markkinoidaan täysin samanlaisena tai 
näennäisesti täysin samanlaisena kuin 
toisessa jäsenvaltiossa markkinoitua samaa 
tuotetta, vaikka näiden tuotteiden 
koostumus tai ominaisuudet eroavat 
toisistaan. Sisällyttämällä menettely 
direktiivin 2005/29/EY liitteessä I olevaan 
luetteloon lisätään näin ollen varmuutta, 
koska menettely kielletään kaikissa 
olosuhteissa. Tällä säännöksellä ei 
rajoiteta elinkeinonharjoittajan oikeutta 
mukauttaa saman tuotemerkin tuotteita 
sovellettavien kansallisten vaatimusten tai 
saatavuuden tai raaka-aineiden 
kausiluonteisuuden vuoksi edellyttäen, että 
tuotteiden laadussa ei ole eroja ja että 
kuluttajille tiedotetaan asiasta selvästi 
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ja ravitsevan ruuan 
käyttömahdollisuuksien lisäämisen – 
vuoksi sekä elinkeinonharjoittajan oikeus 
tarjota eri maantieteellisillä markkinoilla 
samalla tuotemerkillä tuotteita painoltaan 
tai tilavuudeltaan erilaisissa pakkauksissa

helppolukuisilla merkinnöillä.

Or. en



AM\1182244FI.docx PE637.726v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

10.4.2019 A8-0029/113

Tarkistus 113
Julia Reda
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0029/2019
Daniel Dalton
EU:n kuluttajansuojasääntöjen täytäntöönpanon parempi valvonta ja nykyaikaistaminen
(COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD))

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Liite I – 13 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2) Lisätään 6 artiklan 2 kohtaan c 
alakohta seuraavasti:

6 a) Lisätään liitteeseen I kohta 
seuraavasti:

c) tuotteen markkinointi täysin 
samanlaisena kuin useissa muissa 
jäsenvaltiossa markkinoitu sama tuote, 
vaikka näiden tuotteiden koostumus tai 
ominaisuudet eroavat merkittävästi 
toisistaan.

”13 a) Sellaisen väittämän esittäminen tai 
vaikutelman antaminen tuotteen 
ulkonäön, kuvauksen tai kuvallisen 
ilmiasun perusteella, että tuote on täysin 
samanlainen tai näennäisesti täysin 
samanlainen kuin toisessa jäsenvaltiossa 
markkinoitu sama tuote, vaikka näiden 
tuotteiden koostumus tai ominaisuudet 
eroavat toisistaan.”

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella sisällytetään sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin 
liitteeseen I laadultaan erilaisten tuotteiden markkinointi täysin samanlaisina, jotta se 
kielletään kaikissa olosuhteissa. Jos tarkistus hyväksytään, säännös olisi poistettava 
sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin 6 artiklan 2 kohdasta 
(alkuperäisen komission ehdotuksen c alakohta).


