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Tarkistus  252 

Marlene Mizzi 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Tällä asetuksella pyritään 

edistämään sisämarkkinoiden moitteetonta 

toimintaa ehkäisemällä asiakkaiden 

kansallisuuteen tai asuin- tai 

sijoittautumispaikkaan perustuvaa suoraa 

tai välillistä syrjintää. 

1. Tämän asetuksen tarkoituksena on 

edistää sisämarkkinoiden moitteetonta 

toimintaa ehkäisemällä kuluttajien 

kansallisuuteen tai asuinpaikkaan 

perustuvaa suoraa tai välillistä 

perusteetonta syrjintää ja määrittelemällä 

tilanteet, joissa erilainen kohtelu ei voi 

olla perusteltavissa direktiivin 

2006/123/EY 20 artiklan 2 kohdan 

mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  253 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Tällä asetuksella pyritään 

edistämään sisämarkkinoiden moitteetonta 

toimintaa ehkäisemällä asiakkaiden 

kansallisuuteen tai asuin- tai 

sijoittautumispaikkaan perustuvaa suoraa 

tai välillistä syrjintää. 

1. Tämän asetuksen tarkoituksena on 

edistää sisämarkkinoiden moitteetonta 

toimintaa ehkäisemällä asiakkaiden 

kansallisuuteen tai asuin- tai 

sijoittautumispaikkaan perustuvaa suoraa 

tai välillistä perusteetonta syrjintää ja 

määrittelemällä tilanteet, joissa erilainen 

kohtelu ei voi olla perusteltavissa 

direktiivin 2006/123/EY 20 artiklan 

2 kohdan mukaisesti. 

Or. en 
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Tarkistus  254 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten 

Løkkegaard 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Tällä asetuksella pyritään 

edistämään sisämarkkinoiden moitteetonta 

toimintaa ehkäisemällä asiakkaiden 

kansallisuuteen tai asuin- tai 

sijoittautumispaikkaan perustuvaa suoraa 

tai välillistä syrjintää. 

1. Tällä asetuksella pyritään 

edistämään sisämarkkinoiden moitteetonta 

toimintaa ehkäisemällä asiakkaiden 

kansallisuuteen, asuinpaikkaan, 

väliaikaiseen oleskelupaikkaan tai 

sijoittautumispaikkaan perustuvaa suoraa 

tai välillistä syrjintää sekä täydentämään 

direktiivin 2006/123/EY 20 artiklaa. 

Or. en 

 

Tarkistus  255 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Tällä asetuksella pyritään 

edistämään sisämarkkinoiden moitteetonta 

toimintaa ehkäisemällä asiakkaiden 

kansallisuuteen tai asuin- tai 

sijoittautumispaikkaan perustuvaa suoraa 

tai välillistä syrjintää. 

1. Tämän asetuksen tarkoituksena on 

edistää sisämarkkinoiden moitteetonta 

toimintaa ja saavuttaa korkeatasoinen 

kuluttajansuoja ehkäisemällä kuluttajien 

kansallisuuteen tai asuinpaikkaan 

perustuvaa suoraa tai välillistä syrjintää. 

Or. en 

 

Tarkistus  256 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, 

Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

1. Tällä asetuksella pyritään 

edistämään sisämarkkinoiden moitteetonta 

toimintaa ehkäisemällä asiakkaiden 

kansallisuuteen tai asuin- tai 

sijoittautumispaikkaan perustuvaa suoraa 

tai välillistä syrjintää. 

1. Tällä asetuksella pyritään 

edistämään sisämarkkinoiden moitteetonta 

toimintaa ehkäisemällä kuluttajien 

kansallisuuteen tai asuinpaikkaan 

perustuvaa suoraa tai välillistä 

perusteetonta syrjintää. 

Or. en 

 

Tarkistus  257 

Inese Vaidere 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Tällä asetuksella pyritään 

edistämään sisämarkkinoiden moitteetonta 

toimintaa ehkäisemällä asiakkaiden 

kansallisuuteen tai asuin- tai 

sijoittautumispaikkaan perustuvaa suoraa 

tai välillistä syrjintää. 

1. Tällä asetuksella pyritään 

edistämään sisämarkkinoiden moitteetonta 

toimintaa ehkäisemällä asiakkaiden 

kansallisuuteen, asuinpaikkaan, 

väliaikaiseen oleskelupaikkaan tai 

sijoittautumispaikkaan perustuvaa suoraa 

tai välillistä syrjintää. 

Or. en 

 

Tarkistus  258 

Sabine Verheyen, Angelika Niebler 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Tällä asetuksella ei saa rajoittaa 

Euroopan unionin perusoikeuskirjan 

16 artiklassa vahvistettuja yrittämisen 

vapautta ja sopimusvapautta. 

Or. de 
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Tarkistus  259 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Tätä asetusta sovelletaan 

seuraavissa tilanteissa: 

2. Tätä asetusta ei sovelleta valtion 

täysin sisäisiin tilanteisiin, joissa kaikki 

liiketoimen merkitykselliset osatekijät 

rajoittuvat yhteen ainoaan jäsenvaltioon. 

Or. en 

 

Tarkistus  260 

Virginie Rozière 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Tätä asetusta sovelletaan 

seuraavissa tilanteissa: 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 

Or. fr 

 

Tarkistus  261 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) kun elinkeinonharjoittaja myy 

tavaroita tai tarjoaa palveluja tai aikoo 

tehdä niin jäsenvaltiossa, joka ei ole sama 

kuin se jäsenvaltio, jossa asiakkaan 

asuinpaikka tai sijoittautumispaikka 

sijaitsee; 

Poistetaan. 
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Or. en 

 

Tarkistus  262 

Marlene Mizzi 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) kun elinkeinonharjoittaja myy 

tavaroita tai tarjoaa palveluja tai aikoo 

tehdä niin jäsenvaltiossa, joka ei ole sama 

kuin se jäsenvaltio, jossa asiakkaan 

asuinpaikka tai sijoittautumispaikka 

sijaitsee; 

a) kun elinkeinonharjoittaja myy 

tavaroita tai tarjoaa palveluja tai aikoo 

tehdä niin jäsenvaltiossa, joka ei ole sama 

kuin se jäsenvaltio, jossa kuluttajan 

asuinpaikka sijaitsee; 

Or. en 

 

Tarkistus  263 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) kun elinkeinonharjoittaja myy 

tavaroita tai tarjoaa palveluja tai aikoo 

tehdä niin jäsenvaltiossa, joka ei ole sama 

kuin se jäsenvaltio, jossa asiakkaan 

asuinpaikka tai sijoittautumispaikka 

sijaitsee; 

a) kun elinkeinonharjoittaja myy 

tavaroita tai tarjoaa palveluja tai aikoo 

tehdä niin jäsenvaltiossa, joka ei ole sama 

kuin se jäsenvaltio, jossa kuluttajan 

asuinpaikka sijaitsee; 

Or. en 

 

Tarkistus  264 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 kohta – a alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

a) kun elinkeinonharjoittaja myy 

tavaroita tai tarjoaa palveluja tai aikoo 

tehdä niin jäsenvaltiossa, joka ei ole sama 

kuin se jäsenvaltio, jossa asiakkaan 

asuinpaikka tai sijoittautumispaikka 

sijaitsee; 

a) kun elinkeinonharjoittaja myy 

tavaroita tai tarjoaa palveluja tai aikoo 

tehdä niin jäsenvaltiossa, joka ei ole sama 

kuin se jäsenvaltio, jossa kuluttajan 

asuinpaikka sijaitsee; 

Or. en 

 

Tarkistus  265 

Dennis de Jong 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) kun elinkeinonharjoittaja myy 

tavaroita tai tarjoaa palveluja tai aikoo 

tehdä niin jäsenvaltiossa, joka ei ole sama 

kuin se jäsenvaltio, jossa asiakkaan 

asuinpaikka tai sijoittautumispaikka 

sijaitsee; 

a) kun elinkeinonharjoittaja tai 

tarjoaja myy tavaroita tai tarjoaa palveluja 

tai aikoo tehdä niin jäsenvaltiossa, joka ei 

ole sama kuin se jäsenvaltio, jossa 

asiakkaan asuinpaikka tai 

sijoittautumispaikka sijaitsee; 

Or. en 

 

Tarkistus  266 

Inese Vaidere 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) kun elinkeinonharjoittaja myy 

tavaroita tai tarjoaa palveluja tai aikoo 

tehdä niin jäsenvaltiossa, joka ei ole sama 

kuin se jäsenvaltio, jossa asiakkaan 

asuinpaikka tai sijoittautumispaikka 

sijaitsee; 

a) kun elinkeinonharjoittaja myy 

tavaroita tai tarjoaa palveluja tai aikoo 

tehdä niin jäsenvaltiossa, joka ei ole sama 

kuin se jäsenvaltio, jossa asiakkaan 

asuinpaikka, väliaikainen oleskelupaikka 

tai sijoittautumispaikka sijaitsee; 

Or. en 
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Tarkistus  267 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) kun elinkeinonharjoittaja myy 

tavaroita tai tarjoaa palveluja tai aikoo 

tehdä niin samassa jäsenvaltiossa kuin se, 

jossa asiakkaan asuinpaikka tai 

sijoittautumispaikka sijaitsee, mutta 

asiakas on toisen jäsenvaltion 

kansalainen; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  268 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) kun elinkeinonharjoittaja myy 

tavaroita tai tarjoaa palveluja tai aikoo 

tehdä niin samassa jäsenvaltiossa kuin se, 

jossa asiakkaan asuinpaikka tai 

sijoittautumispaikka sijaitsee, mutta 

asiakas on toisen jäsenvaltion kansalainen; 

b) kun elinkeinonharjoittaja myy 

tavaroita tai tarjoaa palveluja tai aikoo 

tehdä niin yhdessä jäsenvaltiossa ja 

kuluttaja on toisen jäsenvaltion 

kansalainen; 

Or. en 

 

Tarkistus  269 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 kohta – b alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

b) kun elinkeinonharjoittaja myy 

tavaroita tai tarjoaa palveluja tai aikoo 

tehdä niin samassa jäsenvaltiossa kuin se, 

jossa asiakkaan asuinpaikka tai 

sijoittautumispaikka sijaitsee, mutta 

asiakas on toisen jäsenvaltion kansalainen; 

b) kun elinkeinonharjoittaja myy 

tavaroita tai tarjoaa palveluja tai aikoo 

tehdä niin samassa jäsenvaltiossa kuin se, 

jossa kuluttajan asuinpaikka sijaitsee, 

mutta kuluttaja on toisen jäsenvaltion 

kansalainen; 

Or. en 

 

Tarkistus  270 

Marlene Mizzi 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) kun elinkeinonharjoittaja myy 

tavaroita tai tarjoaa palveluja tai aikoo 

tehdä niin samassa jäsenvaltiossa kuin se, 

jossa asiakkaan asuinpaikka tai 

sijoittautumispaikka sijaitsee, mutta 

asiakas on toisen jäsenvaltion kansalainen; 

b) kun elinkeinonharjoittaja myy 

tavaroita tai tarjoaa palveluja tai aikoo 

tehdä niin samassa jäsenvaltiossa kuin se, 

jossa kuluttajan asuinpaikka sijaitsee, 

mutta on toisen jäsenvaltion kansalainen; 

Or. en 

 

Tarkistus  271 

Dennis de Jong 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) kun elinkeinonharjoittaja myy 

tavaroita tai tarjoaa palveluja tai aikoo 

tehdä niin samassa jäsenvaltiossa kuin se, 

jossa asiakkaan asuinpaikka tai 

sijoittautumispaikka sijaitsee, mutta 

asiakas on toisen jäsenvaltion kansalainen; 

b) kun elinkeinonharjoittaja tai 

tarjoaja myy tavaroita tai tarjoaa palveluja 

tai aikoo tehdä niin samassa jäsenvaltiossa 

kuin se, jossa asiakkaan asuinpaikka tai 

sijoittautumispaikka sijaitsee, mutta 

asiakas on toisen jäsenvaltion kansalainen; 

Or. en 
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Tarkistus  272 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) kun elinkeinonharjoittaja myy 

tavaroita tai tarjoaa palveluja tai aikoo 

tehdä niin jäsenvaltiossa, jossa asiakas 

oleskelee väliaikaisesti ilman, että 

asiakkaan asuinpaikka tai 

sijoittautumispaikka on kyseisessä 

jäsenvaltiossa. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  273 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) kun elinkeinonharjoittaja myy 

tavaroita tai tarjoaa palveluja tai aikoo 

tehdä niin jäsenvaltiossa, jossa asiakas 

oleskelee väliaikaisesti ilman, että 

asiakkaan asuinpaikka tai 

sijoittautumispaikka on kyseisessä 

jäsenvaltiossa. 

c) kun elinkeinonharjoittaja myy 

tavaroita tai tarjoaa palveluja tai aikoo 

tehdä niin jäsenvaltiossa, jossa kuluttaja 

oleskelee väliaikaisesti ilman, että 

kuluttajan asuinpaikka on kyseisessä 

jäsenvaltiossa; 

Or. en 

 

Tarkistus  274 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 kohta – c alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

c) kun elinkeinonharjoittaja myy 

tavaroita tai tarjoaa palveluja tai aikoo 

tehdä niin jäsenvaltiossa, jossa asiakas 

oleskelee väliaikaisesti ilman, että 

asiakkaan asuinpaikka tai 

sijoittautumispaikka on kyseisessä 

jäsenvaltiossa. 

c) kun elinkeinonharjoittaja myy 

tavaroita tai tarjoaa palveluja tai aikoo 

tehdä niin jäsenvaltiossa, jossa kuluttaja 

oleskelee väliaikaisesti ilman, että 

kuluttajan asuinpaikka on kyseisessä 

jäsenvaltiossa; 

Or. en 

 

Tarkistus  275 

Marlene Mizzi 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) kun elinkeinonharjoittaja myy 

tavaroita tai tarjoaa palveluja tai aikoo 

tehdä niin jäsenvaltiossa, jossa asiakas 

oleskelee väliaikaisesti ilman, että 

asiakkaan asuinpaikka tai 

sijoittautumispaikka on kyseisessä 

jäsenvaltiossa. 

c) kun elinkeinonharjoittaja myy 

tavaroita tai tarjoaa palveluja tai aikoo 

tehdä niin jäsenvaltiossa, jossa kuluttaja 

oleskelee väliaikaisesti ilman, että 

kuluttajan asuinpaikka on kyseisessä 

jäsenvaltiossa; 

Or. en 

 

Tarkistus  276 

Dennis de Jong 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) kun elinkeinonharjoittaja myy 

tavaroita tai tarjoaa palveluja tai aikoo 

tehdä niin jäsenvaltiossa, jossa asiakas 

oleskelee väliaikaisesti ilman, että 

asiakkaan asuinpaikka tai 

sijoittautumispaikka on kyseisessä 

c) kun elinkeinonharjoittaja tai 

tarjoaja myy tavaroita tai tarjoaa palveluja 

tai aikoo tehdä niin jäsenvaltiossa, jossa 

asiakas oleskelee väliaikaisesti ilman, että 

asiakkaan asuinpaikka tai 

sijoittautumispaikka on kyseisessä 
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jäsenvaltiossa. jäsenvaltiossa. 

Or. en 

 

Tarkistus  277 

Lambert van Nistelrooij 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Tästä asetuksesta ei pidä aiheutua 

elinkeinonharjoittajalle velvoitetta vastata 

lisäkustannuksista tapauksissa, joissa 

kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2011/83/EU1 a mukaisesti. 

Tavaran saattamisesta sopimuksen 

mukaiseksi syntyviin välttämättömiin 

kustannuksiin eivät sisälly postitus- tai 

kuljetuskustannukset, jotka tulevat 

muiden kustannusten lisäksi, jotka 

aiheutuvat tavaroiden toimittamisesta 

saatavuutta koskevien yleisten 

käyttöehtojen tai sopimuksen mukaisesti. 

 ___________ 

 1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2011/83/EU, annettu 25 päivänä 

lokakuuta 2011, kuluttajan oikeuksista, 

neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta 

sekä neuvoston direktiivin 85/577/ETY ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 97/7/EY kumoamisesta (EUVL 

L 304, 22.11.2011, s. 64). 

Or. en 

 

Tarkistus  278 

Vicky Ford, Daniel Dalton 
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Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Tästä asetuksesta ei pidä aiheutua 

elinkeinonharjoittajalle velvoitetta vastata 

lisäkustannuksista tapauksissa, joissa 

kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2011/83/EU1 a mukaisesti. 

Tavaran saattamisesta sopimuksen 

mukaiseksi syntyviin välttämättömiin 

kustannuksiin eivät sisälly postitus- tai 

kuljetuskustannukset, jotka tulevat 

muiden kustannusten lisäksi, jotka 

aiheutuvat tavaroiden toimittamisesta 

saatavuutta koskevien yleisten 

käyttöehtojen tai sopimuksen mukaisesti. 

 _______________ 

 1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2011/83/EU, annettu 25 päivänä 

lokakuuta 2011, kuluttajan oikeuksista, 

neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta 

sekä neuvoston direktiivin 85/577/ETY ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 97/7/EY kumoamisesta (EUVL 

L 304, 22.11.2011, s. 64). 

Or. en 

 

Tarkistus  279 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Tätä asetusta ei sovelleta valtion 

täysin sisäisiin tilanteisiin, joissa ei ole 

ulkopuolisia osatekijöitä. 
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Or. en 

 

Tarkistus  280 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Tätä asetusta ei sovelleta direktiivin 

2006/123/EY 2 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettuun toimintaan. 

3. Tätä asetusta ei sovelleta direktiivin 

2006/123/EY 2 artiklan 2 kohdan a, b, c, e, 

f, h, i, j, k ja l alakohdassa tarkoitettuun 

toimintaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  281 

Herbert Dorfmann, Kinga Gál, Nils Torvalds, Josep-Maria Terricabras, Andrejs 

Mamikins, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Csaba Sógor, Jill 

Evans, Ian Hudghton, Ádám Kósa, Andor Deli, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, László 

Tőkés, Patricija Šulin, Julia Reda 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Tätä asetusta ei sovelleta direktiivin 

2006/123/EY 2 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettuun toimintaan. 

3. Tätä asetusta ei sovelleta direktiivin 

2006/123/EY 2 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettuun toimintaan, lukuun ottamatta 

direktiivin 2006/123/EY 2 artiklan 

2 kohdan g alakohtaa. 

Or. en 

 

Tarkistus  282 

Marlene Mizzi 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 3 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

3. Tätä asetusta ei sovelleta direktiivin 

2006/123/EY 2 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettuun toimintaan. 

3. Tätä asetusta ei sovelleta direktiivin 

2006/123/EY 2 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettuun toimintaan eikä toimintaan 

valtion täysin sisäisissä tilanteissa, joissa 

kaikki tavaroiden ja palvelujen myynnin 

merkitykselliset osatekijät rajoittuvat 

yhteen ainoaan jäsenvaltioon ja kuluttaja 

on saman jäsenvaltion kansalainen. 

Or. en 

 

Tarkistus  283 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, 

Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Tämä asetus ei rajoita 

tekijänoikeutta ja lähioikeuksia koskevien 

sääntöjen, erityisesti Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin 

2001/29/EY1 a, soveltamista. 

 _______________ 

 1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2001/29/EY, annettu 22 päivänä 

toukokuuta 2001, tekijänoikeuden ja 

lähioikeuksien tiettyjen piirteiden 

yhdenmukaistamisesta 

tietoyhteiskunnassa (EYVL L 167, 

22.6.2001, s. 10). 

Or. en 

 

Tarkistus  284 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 4 a kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 4 a. Tämä asetus ei vaikuta 

tekijänoikeuden ja lähioikeuksien alalla 

sovellettaviin sääntöihin, erityisesti 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2001/29/EY1 a mukaisiin 

sääntöihin. 

 _______________ 

 1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2001/29/EY, annettu 22 päivänä 

toukokuuta 2001, tekijänoikeuden ja 

lähioikeuksien tiettyjen piirteiden 

yhdenmukaistamisesta 

tietoyhteiskunnassa (EYVL L 167, 

22.6.2001, s. 10). 

Or. en 

 

Tarkistus  285 

Dennis de Jong 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 4 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 4 a. Tämä asetus ei vaikuta 

tekijänoikeuden ja lähioikeuksien alalla 

sovellettaviin sääntöihin, erityisesti 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2001/29/EY1 a mukaisiin 

sääntöihin. 

 _______________ 

 1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2001/29/EY, annettu 22 päivänä 

toukokuuta 2001, tekijänoikeuden ja 

lähioikeuksien tiettyjen piirteiden 

yhdenmukaistamisesta 

tietoyhteiskunnassa (EYVL L 167, 

22.6.2001, s. 10). 

Or. en 
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Tarkistus  286 

Marlene Mizzi 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 4 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 4 a. Tämä asetus ei vaikuta 

tekijänoikeuden ja lähioikeuksien alalla 

sovellettaviin sääntöihin. 

Or. en 

 

Tarkistus  287 

Dennis de Jong 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Tämä asetus ei vaikuta 

yksityisoikeudellisissa asioissa tehtävää 

oikeudellista yhteistyötä koskeviin unionin 

säädöksiin. Tämän asetuksen 

noudattamisen ei pidä katsoa 

tarkoittavan, että elinkeinonharjoittaja 

suuntaa toimintaansa jäsenvaltioon, jossa 

kuluttajan asuinpaikka tai kotipaikka on, 

asetuksen (EY) N:o 593/2008 6 artiklan 

1 kohdan b alakohdassa ja asetuksen 

(EU) N:o 1215/2012 17 artiklan 1 kohdan 

c alakohdassa tarkoitetulla tavalla. 

5. Tämä asetus ei rajoita yksityis- ja 

kauppaoikeudellisissa asioissa tehtävää 

oikeudellista yhteistyötä koskevan unionin 

oikeuden soveltamista. 

Or. en 

 

Tarkistus  288 

Antanas Guoga 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 5 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

5. Tämä asetus ei vaikuta 

yksityisoikeudellisissa asioissa tehtävää 

oikeudellista yhteistyötä koskeviin unionin 

säädöksiin. Tämän asetuksen 

noudattamisen ei pidä katsoa tarkoittavan, 

että elinkeinonharjoittaja suuntaa 

toimintaansa jäsenvaltioon, jossa kuluttajan 

asuinpaikka tai kotipaikka on, asetuksen 

(EY) N:o 593/2008 6 artiklan 1 kohdan 

b alakohdassa ja asetuksen (EU) 

N:o 1215/2012 17 artiklan 1 kohdan 

c alakohdassa tarkoitetulla tavalla. 

5. Tämä asetus ei rajoita 

yksityisoikeudellisissa asioissa tehtävää 

oikeudellista yhteistyötä koskevien unionin 

säädösten soveltamista. Tämän asetuksen 

noudattamisen ei pidä katsoa tarkoittavan, 

että elinkeinonharjoittaja suuntaa 

toimintaansa jäsenvaltioon, jossa kuluttajan 

asuinpaikka tai kotipaikka on, asetuksen 

(EY) N:o 593/2008 6 artiklan 1 kohdan 

b alakohdassa ja asetuksen (EU) 

N:o 1215/2012 17 artiklan 1 kohdan 

c alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Kun 

elinkeinonharjoittaja toimii tämän 

asetuksen 3, 4 ja 5 artiklan mukaisesti, 

kyseisen elinkeinonharjoittajan ei 

yksinomaan näillä perusteilla katsota 

suuntaavan aktiivisesti toimintaansa 

toiseen jäsenvaltioon, jossa kuluttajan 

asuinpaikka on. 

Or. en 

 

Tarkistus  289 

Maria Grapini 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Tämä asetus ei vaikuta 

yksityisoikeudellisissa asioissa tehtävää 

oikeudellista yhteistyötä koskeviin unionin 

säädöksiin. Tämän asetuksen 

noudattamisen ei pidä katsoa tarkoittavan, 

että elinkeinonharjoittaja suuntaa 

toimintaansa jäsenvaltioon, jossa kuluttajan 

asuinpaikka tai kotipaikka on, asetuksen 

(EY) N:o 593/2008 6 artiklan 1 kohdan 

b alakohdassa ja asetuksen (EU) 

N:o 1215/2012 17 artiklan 1 kohdan 

c alakohdassa tarkoitetulla tavalla. 

5. Tämä asetus ei vaikuta 

yksityisoikeudellisissa asioissa tehtävää 

oikeudellista yhteistyötä koskeviin unionin 

säädöksiin. Tämän asetuksen 

noudattamisen ei pidä katsoa tarkoittavan, 

että elinkeinonharjoittaja suuntaa 

toimintaansa jäsenvaltioon, jossa kuluttajan 

asuinpaikka tai kotipaikka on, asetuksen 

(EY) N:o 593/2008 6 artiklan 1 kohdan 

b alakohdassa ja asetuksen (EU) 

N:o 1215/2012 17 artiklan 1 kohdan 

c alakohdassa tarkoitetulla tavalla. 

Varsinkin tilanteessa, jossa 

elinkeinonharjoittaja toimii 3, 4 ja 
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5 artiklan mukaisesti ja kansallisuudesta 

tai asuin- tai sijoittautumispaikasta 

riippumatta ei estä eikä rajoita pääsyä 

verkkorajapintoihinsa, ei ohjaa asiakkaita 

verkkorajapinnan eri versioon kuin johon 

asiakkaat ensiksi pääsivät, paitsi jos 

kuluttaja on antanut nimenomaisen 

suostumuksensa tällaisesta ohjauksesta 

eri versioon, ei sovella erilaisia yleisiä 

käyttöehtoja tarjotessaan pääsyn 

tavaroihin tai palveluita tarjotessaan 

tämän asetuksen mukaisissa tilanteissa tai 

kun elinkeinonharjoittajat hyväksyvät 

muihin jäsenvaltioihin annetut 

maksuvälineet syrjimättömällä tavalla, 

elinkeinonharjoittajan ei pitäisi katsoa, 

pelkästään näiden syiden pohjalta, 

suuntaavan toimintaansa toiseen 

jäsenvaltioon, jossa kuluttajan 

asuinpaikka tai kotipaikka on. On 

välttämätöntä analysoida 

tapauskohtaisesti, onko olemassa muita 

tekijöitä pelkän pakollisten säännösten 

noudattamisen ohella ja tarjoavatko ne 

viitteitä, joista voi vetää johtopäätöksiä, 

että elinkeinonharjoittaja on aikonut 

suunnata toimintaansa jäsenvaltioon, 

jossa kuluttajan asuinpaikka tai 

kotipaikka on. 

Or. ro 

 

Tarkistus  290 

Marco Zullo 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Tämä asetus ei vaikuta 

yksityisoikeudellisissa asioissa tehtävää 

oikeudellista yhteistyötä koskeviin unionin 

säädöksiin. Tämän asetuksen 

noudattamisen ei pidä katsoa tarkoittavan, 

että elinkeinonharjoittaja suuntaa 

toimintaansa jäsenvaltioon, jossa kuluttajan 

5. Tämä asetus ei vaikuta 

yksityisoikeudellisissa asioissa tehtävää 

oikeudellista yhteistyötä koskeviin unionin 

säädöksiin. Tämän asetuksen 

noudattamisen ei pidä katsoa tarkoittavan, 

että elinkeinonharjoittaja suuntaa 

toimintaansa jäsenvaltioon, jossa kuluttajan 
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asuinpaikka tai kotipaikka on, asetuksen 

(EY) N:o 593/2008 6 artiklan 1 kohdan 

b alakohdassa ja asetuksen (EU) 

N:o 1215/2012 17 artiklan 1 kohdan 

c alakohdassa tarkoitetulla tavalla. 

asuinpaikka tai kotipaikka on, asetuksen 

(EY) N:o 593/2008 6 artiklan 1 kohdan 

b alakohdassa ja asetuksen (EU) 

N:o 1215/2012 17 artiklan 1 kohdan 

c alakohdassa tarkoitetulla tavalla. 

Erityisesti kun elinkeinonharjoittaja tuo 

tämän asetuksen 3, 4 ja 5 artiklan 

mukaisesti verkkorajapintansa kaikista 

jäsenvaltioista tulevien asiakkaiden 

saataville ilman pääsyyn liittyvää 

syrjintää tai tapauksissa, joissa 

elinkeinonharjoittaja ei ohjaa kuluttajaa 

verkkorajapintansa muuhun versioon 

kuin johon asiakas oli alun perin yrittänyt 

päästä, tai tapauksissa, joissa 

elinkeinonharjoittaja ei sovella erilaisia 

saatavuutta koskevia ehtoja myydessään 

tavaroita tai tarjotessaan palveluja tässä 

asetuksessa kuvatuissa tilanteissa, tai 

tapauksissa, joissa elinkeinonharjoittaja 

hyväksyy syrjimättömästi muiden 

jäsenvaltioiden maksuvälineitä, 

elinkeinonharjoittajan ei tule katsoa 

suuntaavan toimintaansa jäsenvaltioon, 

jossa asiakkaan tavanomainen asuin- tai 

kotipaikka on, ellei elinkeinonharjoittaja 

ole selvästi ilmaissut aikomustaan 

suunnata toimintaansa kyseiseen 

maahan. 

Or. it 

 

Tarkistus  291 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Tämä asetus ei vaikuta 

yksityisoikeudellisissa asioissa tehtävää 

oikeudellista yhteistyötä koskeviin unionin 

säädöksiin. Tämän asetuksen 

noudattamisen ei pidä katsoa tarkoittavan, 

että elinkeinonharjoittaja suuntaa 

toimintaansa jäsenvaltioon, jossa kuluttajan 

5. Tämä asetus ei rajoita 

yksityisoikeudellisissa asioissa tehtävää 

oikeudellista yhteistyötä koskevan unionin 

oikeuden soveltamista. Tämän asetuksen 

noudattamisen ei pidä katsoa tarkoittavan, 

että elinkeinonharjoittaja suuntaa 

toimintaansa jäsenvaltioon, jossa kuluttajan 
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asuinpaikka tai kotipaikka on, asetuksen 

(EY) N:o 593/2008 6 artiklan 1 kohdan 

b alakohdassa ja asetuksen (EU) 

N:o 1215/2012 17 artiklan 1 kohdan 

c alakohdassa tarkoitetulla tavalla. 

asuinpaikka tai kotipaikka on, asetuksen 

(EY) N:o 593/2008 6 artiklan 1 kohdan 

b alakohdassa ja asetuksen (EU) 

N:o 1215/2012 17 artiklan 1 kohdan 

c alakohdassa tarkoitetulla tavalla. 

Erityisesti jos elinkeinonharjoittaja, joka 

3, 4 ja 5 artiklan mukaisesti ei estä tai 

rajoita asiakkaiden pääsyä 

verkkorajapintaansa, ei ohjaa asiakkaita 

verkkorajapintansa versioon, joka 

poikkeaa siitä verkkorajapinnasta, johon 

asiakas yritti ensiksi päästä, riippumatta 

asiakkaiden kansallisuudesta tai asuin- 

tai sijoittautumispaikasta, ei sovella 

erilaisia yleisiä käyttöehtoja myydessään 

tavaroita tai tarjotessaan palveluja tässä 

asetuksessa vahvistetuissa tilanteissa tai 

jos elinkeinonharjoittaja hyväksyy 

toisessa jäsenvaltiossa myönnettyjä 

maksuvälineitä syrjimättömin perustein, 

kyseisen elinkeinonharjoittajan ei 

yksinomaan näillä perusteilla katsota 

suuntaavan toimintaansa jäsenvaltioon, 

jossa kuluttajan asuinpaikka tai 

kotipaikka on. 

 (Tämä tarkistus raukeaa, jos ehdotus 

4 artiklan 3 b kohdaksi (uusi) 

hyväksytään.) 

Or. en 

 

Tarkistus  292 

Inese Vaidere 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Tämä asetus ei vaikuta 

yksityisoikeudellisissa asioissa tehtävää 

oikeudellista yhteistyötä koskeviin unionin 

säädöksiin. Tämän asetuksen 

noudattamisen ei pidä katsoa tarkoittavan, 

että elinkeinonharjoittaja suuntaa 

toimintaansa jäsenvaltioon, jossa kuluttajan 

5. Tämä asetus ei rajoita 

yksityisoikeudellisissa asioissa tehtävää 

oikeudellista yhteistyötä koskevan unionin 

oikeuden soveltamista. Tämän asetuksen 

noudattamisen ei pidä katsoa tarkoittavan, 

että elinkeinonharjoittaja suuntaa 

toimintaansa jäsenvaltioon, jossa kuluttajan 
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asuinpaikka tai kotipaikka on, asetuksen 

(EY) N:o 593/2008 6 artiklan 1 kohdan 

b alakohdassa ja asetuksen (EU) 

N:o 1215/2012 17 artiklan 1 kohdan 

c alakohdassa tarkoitetulla tavalla. 

asuinpaikka tai kotipaikka on, asetuksen 

(EY) N:o 593/2008 6 artiklan 1 kohdan 

b alakohdassa ja asetuksen (EU) 

N:o 1215/2012 17 artiklan 1 kohdan 

c alakohdassa tarkoitetulla tavalla. 

Erityisesti jos elinkeinonharjoittaja, joka 

3, 4 ja 5 artiklan mukaisesti ei estä tai 

rajoita asiakkaiden pääsyä 

verkkorajapintaansa, ei ohjaa asiakkaita 

verkkorajapintansa versioon, joka 

poikkeaa siitä verkkorajapinnasta, johon 

asiakas yritti ensiksi päästä, riippumatta 

asiakkaiden kansallisuudesta tai 

asuinpaikasta, väliaikaisesta 

oleskelupaikasta tai 

sijoittautumispaikasta, ei sovella erilaisia 

yleisiä käyttöehtoja myydessään tavaroita 

tai tarjotessaan palveluja tässä 

asetuksessa vahvistetuissa tilanteissa tai 

jos elinkeinonharjoittaja hyväksyy 

toisessa jäsenvaltiossa myönnettyjä 

maksuvälineitä syrjimättömin perustein, 

kyseisen elinkeinonharjoittajan ei katsota 

suuntaavan toimintaansa jäsenvaltioon, 

jossa kuluttajan asuinpaikka tai 

kotipaikka on. 

Or. en 

 

Tarkistus  293 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, 

Marlene Mizzi, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez 

Prieto 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Tämä asetus ei vaikuta 

yksityisoikeudellisissa asioissa tehtävää 

oikeudellista yhteistyötä koskeviin unionin 

säädöksiin. Tämän asetuksen 

noudattamisen ei pidä katsoa tarkoittavan, 

että elinkeinonharjoittaja suuntaa 

toimintaansa jäsenvaltioon, jossa kuluttajan 

asuinpaikka tai kotipaikka on, asetuksen 

5. Tämä asetus ei rajoita 

yksityisoikeudellisissa asioissa tehtävää 

oikeudellista yhteistyötä koskevan unionin 

oikeuden soveltamista. Pelkän tämän 

asetuksen noudattamisen ei pidä katsoa 

tarkoittavan, että elinkeinonharjoittaja 

suuntaa toimintaansa jäsenvaltioon, jossa 

kuluttajan asuinpaikka tai kotipaikka on, 
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(EY) N:o 593/2008 6 artiklan 1 kohdan 

b alakohdassa ja asetuksen (EU) 

N:o 1215/2012 17 artiklan 1 kohdan 

c alakohdassa tarkoitetulla tavalla. 

asetuksen (EY) N:o 593/2008 6 artiklan 

1 kohdan b alakohdassa ja asetuksen (EU) 

N:o 1215/2012 17 artiklan 1 kohdan 

c alakohdassa tarkoitetulla tavalla. 

Erityisesti jos elinkeinonharjoittaja, joka 

3, 4 ja 5 artiklan mukaisesti ei estä tai 

rajoita kuluttajan pääsyä 

verkkorajapintaansa, ei ohjaa kuluttajaa 

verkkorajapintansa eri versioon kuin 

johon kuluttaja yritti alun perin päästä, 

riippumatta kuluttajien kansallisuudesta 

tai asuinpaikasta, ei sovella erilaisia 

yleisiä käyttöehtoja tässä asetuksessa 

vahvistetuissa tilanteissa, kyseisen 

elinkeinonharjoittajan ei yksinomaan 

näillä perusteilla voida katsoa suuntaavan 

toimintaansa jäsenvaltioon, jossa 

kuluttajan asuinpaikka tai kotipaikka on. 

Or. en 

 

Tarkistus  294 

Marlene Mizzi 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Tämä asetus ei vaikuta 

yksityisoikeudellisissa asioissa tehtävää 

oikeudellista yhteistyötä koskeviin unionin 

säädöksiin. Tämän asetuksen 

noudattamisen ei pidä katsoa tarkoittavan, 

että elinkeinonharjoittaja suuntaa 

toimintaansa jäsenvaltioon, jossa 

kuluttajan asuinpaikka tai kotipaikka on, 

asetuksen (EY) N:o 593/2008 6 artiklan 

1 kohdan b alakohdassa ja asetuksen (EU) 

N:o 1215/2012 17 artiklan 1 kohdan 

c alakohdassa tarkoitetulla tavalla. 

5. Tämä asetus ei vaikuta 

yksityisoikeudellisissa asioissa tehtävää 

oikeudellista yhteistyötä koskeviin unionin 

säädöksiin. Tämän asetuksen 

noudattamisen ja erityisesti 

elinkeinonharjoittajan tämän asetuksen 3, 

4 ja 5 artiklan mukaisen toiminnan ei 

pidä katsoa tarkoittavan, että 

elinkeinonharjoittaja suuntaa toimintaansa 

lähestyäkseen aktiivisesti yksittäisiä 

kuluttajia jäsenvaltiossa, jossa kuluttajan 

asuinpaikka on, asetuksen (EY) 

N:o 593/2008 6 artiklan 1 kohdan 

b alakohdassa ja asetuksen (EU) 

N:o 1215/2012 17 artiklan 1 kohdan 

c alakohdassa tarkoitetulla tavalla, 

tilanteissa, joissa elinkeinonharjoittaja ei 

estä tai rajoita kuluttajien pääsyä 
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verkkorajapintaansa, ohjaa kuluttajia eri 

verkkorajapintaan tai sovella erilaisia 

yleisiä käyttöehtoja tai hinnoittelua. 

Or. en 

 

Tarkistus  295 

Julia Reda 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Tämä asetus ei vaikuta 

yksityisoikeudellisissa asioissa tehtävää 

oikeudellista yhteistyötä koskeviin unionin 

säädöksiin. Tämän asetuksen 

noudattamisen ei pidä katsoa tarkoittavan, 

että elinkeinonharjoittaja suuntaa 

toimintaansa jäsenvaltioon, jossa kuluttajan 

asuinpaikka tai kotipaikka on, asetuksen 

(EY) N:o 593/2008 6 artiklan 1 kohdan 

b alakohdassa ja asetuksen (EU) 

N:o 1215/2012 17 artiklan 1 kohdan 

c alakohdassa tarkoitetulla tavalla. 

5. Tämä asetus ei vaikuta 

yksityisoikeudellisissa asioissa tehtävää 

oikeudellista yhteistyötä koskeviin unionin 

säädöksiin. Pelkästään tämän asetuksen 3, 

4 ja 5 artiklan noudattamisen ei pidä 

katsoa tarkoittavan, että 

elinkeinonharjoittaja suuntaa toimintaansa 

jäsenvaltioon, jossa kuluttajan asuinpaikka 

tai kotipaikka on, asetuksen (EY) 

N:o 593/2008 6 artiklan 1 kohdan 

b alakohdassa ja asetuksen (EU) 

N:o 1215/2012 17 artiklan 1 kohdan 

c alakohdassa tarkoitetulla tavalla, paitsi 

jos on olemassa muita tekijöitä, jotka 

osoittavat, että elinkeinonharjoittaja 

suuntaa kaupallista tai 

ammattitoimintaansa kyseiseen 

jäsenvaltioon. 

Or. en 

 

Tarkistus  296 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 5 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 5 a. Pienten myyjien ja mikroyritysten 

ei tarvitse todentaa niiden kuluttajien 
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sijaintia, joille ne aikovat myydä. Kun 

elinkeinonharjoittaja on velvollinen 

tekemään sopimuksia sellaisessa valtiossa 

asuvien kuluttajien kanssa, johon se ei 

suuntaa toimintaansa, on varmistettava, 

että sovelletaan myyjän lakia. 

Or. en 

Perustelu 

Oikeusvarmuus pk-yrityksille. 

 

Tarkistus  297 

Marlene Mizzi 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. Jos tämän asetuksen säännökset 

ovat ristiriidassa direktiivin 2006/123/EY 

20 artiklan 2 kohdan säännösten kanssa, 

sovelletaan tämän asetuksen säännöksiä. 

6. Jos tämän asetuksen säännökset 

ovat ristiriidassa direktiivin 2006/123/EY 

20 artiklan 2 kohdan säännösten kanssa, 

sovelletaan tämän asetuksen erityisiä 

säännöksiä ja elinkeinonharjoittajien 

velvoitteita. 

Or. en 

 

Tarkistus  298 

Dennis de Jong 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a artikla 

 Soveltamisala 

 1.  Tätä asetusta ei sovelleta täysin 

sisäisiin tilanteisiin, joissa kaikki toiminta 

rajoittuu yhteen ainoaan jäsenvaltioon. 

 2.  Tätä asetusta ei sovelleta 
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direktiivin 2006/123/EY 2 artiklan 

2 kohdassa tarkoitettuun toimintaan. 

 3.  Tämä asetus ei rajoita verotuksen 

alalla sovellettavien sääntöjen 

soveltamista. 

 4.  Jos tämän asetuksen säännökset 

ovat ristiriidassa direktiivin 2006/123/EY 

20 artiklan 2 kohdan säännösten kanssa, 

sovelletaan tämän asetuksen säännöksiä. 

 5.  Tästä asetuksesta ei pidä aiheutua 

elinkeinonharjoittajalle velvoitetta vastata 

lisäkustannuksista tapauksissa, joissa 

kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2011/83/EU1 a mukaisesti. 

Tavaran saattamisesta sopimuksen 

mukaiseksi syntyviin välttämättömiin 

kustannuksiin eivät sisälly postitus- tai 

kuljetuskustannukset, jotka tulevat 

muiden kustannusten lisäksi, jotka 

aiheutuvat tavaroiden toimittamisesta 

saatavuutta koskevien yleisten 

käyttöehtojen tai sopimuksen mukaisesti. 

 _______________ 

 1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2011/83/EU, annettu 25 päivänä 

lokakuuta 2011, kuluttajan oikeuksista, 

neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta 

sekä neuvoston direktiivin 85/577/ETY ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 97/7/EY kumoamisesta (EUVL 

L 304, 22.11.2011, s. 64). 

Or. en 

 

Tarkistus  299 

Marlene Mizzi 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – c alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

c) ’asiakkaalla’ kuluttajaa tai 

yritystä, joka on jäsenvaltion kansalainen 

ja jonka asuinpaikka tai 

sijoittautumispaikka on jäsenvaltiossa ja 

joka aikoo ostaa tai ostaa tavaran tai 

palvelun unionissa muussa tarkoituksessa 

kuin jälleenmyyntiä varten; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  300 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) ’asiakkaalla’ kuluttajaa tai 

yritystä, joka on jäsenvaltion kansalainen 

ja jonka asuinpaikka tai 

sijoittautumispaikka on jäsenvaltiossa ja 

joka aikoo ostaa tai ostaa tavaran tai 

palvelun unionissa muussa tarkoituksessa 

kuin jälleenmyyntiä varten; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  301 

Antanas Guoga 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) ’asiakkaalla’ kuluttajaa tai 

yritystä, joka on jäsenvaltion kansalainen 

ja jonka asuinpaikka tai 

sijoittautumispaikka on jäsenvaltiossa ja 

joka aikoo ostaa tai ostaa tavaran tai 

Poistetaan. 
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palvelun unionissa muussa tarkoituksessa 

kuin jälleenmyyntiä varten; 

Or. en 

 

Tarkistus  302 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Løkkegaard 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) ’asiakkaalla’ kuluttajaa tai yritystä, 

joka on jäsenvaltion kansalainen ja jonka 

asuinpaikka tai sijoittautumispaikka on 

jäsenvaltiossa ja joka aikoo ostaa tai ostaa 

tavaran tai palvelun unionissa muussa 

tarkoituksessa kuin jälleenmyyntiä varten; 

c) ’asiakkaalla’ kuluttajaa tai yritystä, 

joka on jäsenvaltion kansalainen ja jonka 

asuinpaikka tai sijoittautumispaikka on 

jäsenvaltiossa ja joka aikoo ostaa tai ostaa 

tavaran tai palvelun unionissa yleisten 

käyttöehtojen mukaisesti ainoastaan 

loppukäyttöä – ei kaupallista 
jälleenmyyntiä, vuokraamista, 

muuntamista tai käsittelyä – varten; 

Or. en 

 

Tarkistus  303 

Dennis de Jong 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) ’asiakkaalla’ kuluttajaa tai yritystä, 

joka on jäsenvaltion kansalainen ja jonka 

asuinpaikka tai sijoittautumispaikka on 

jäsenvaltiossa ja joka aikoo ostaa tai ostaa 

tavaran tai palvelun unionissa muussa 

tarkoituksessa kuin jälleenmyyntiä varten; 

c) ’asiakkaalla’ kuluttajaa tai yritystä, 

joka on jäsenvaltion kansalainen ja jonka 

asuinpaikka tai sijoittautumispaikka on 

jäsenvaltiossa ja joka aikoo ostaa tai ostaa 

tavaran tai palvelun unionissa; 

Or. en 
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Perustelu 

Kuluttajat eivät hyödy perusteettomien maarajoitusten poistamisesta, jos se ei koske koko 

toimitusketjua. 

 

Tarkistus  304 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) ’yleisillä käyttöehdoilla’ kaikkia 

ehtoja, edellytyksiä ja muita tietoja, 

mukaan lukien myyntihinnat, joilla 

säännellään asiakkaiden mahdollisuuksia 

saada elinkeinonharjoittajan myyntiin 

tarjoamia tavaroita tai palveluja ja jotka 

elinkeinonharjoittaja on asettanut ja joita se 

soveltaa ja jotka se on saattanut yleiseen 

tietoon tai jotka on asetettu ja joita 

sovelletaan ja jotka on saatettu yleiseen 

tietoon sen puolesta ja joita sovelletaan, 

elleivät elinkeinonharjoittaja ja asiakas ole 

tehneet erikseen neuvoteltua sopimusta; 

d) ’yleisillä käyttöehdoilla’ kaikkia 

ehtoja, edellytyksiä ja muita tietoja, 

mukaan lukien nettomyyntihinnat, joilla 

säännellään kuluttajien mahdollisuuksia 

saada elinkeinonharjoittajan myyntiin 

tarjoamia tavaroita tai palveluja ja jotka 

elinkeinonharjoittaja on asettanut ja joita se 

soveltaa ja jotka se on saattanut yleiseen 

tietoon tai jotka on asetettu ja joita 

sovelletaan ja jotka on saatettu yleiseen 

tietoon sen puolesta ja joita sovelletaan, 

elleivät elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja 

ole tehneet erikseen neuvoteltua sopimusta; 

Or. en 

 

Tarkistus  305 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) ’yleisillä käyttöehdoilla’ kaikkia 

ehtoja, edellytyksiä ja muita tietoja, 

mukaan lukien myyntihinnat, joilla 

säännellään asiakkaiden mahdollisuuksia 

saada elinkeinonharjoittajan myyntiin 

tarjoamia tavaroita tai palveluja ja jotka 

elinkeinonharjoittaja on asettanut ja joita se 

d) ’yleisillä käyttöehdoilla’ kaikkia 

ehtoja, edellytyksiä ja muita tietoja, 

mukaan lukien myyntihinnat, joilla 

säännellään kuluttajien mahdollisuuksia 

saada elinkeinonharjoittajan myyntiin 

tarjoamia tavaroita tai palveluja ja jotka 

elinkeinonharjoittaja on asettanut ja joita se 
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soveltaa ja jotka se on saattanut yleiseen 

tietoon tai jotka on asetettu ja joita 

sovelletaan ja jotka on saatettu yleiseen 

tietoon sen puolesta ja joita sovelletaan, 

elleivät elinkeinonharjoittaja ja asiakas ole 

tehneet erikseen neuvoteltua sopimusta; 

soveltaa ja jotka se on saattanut yleiseen 

tietoon tai jotka on asetettu ja joita 

sovelletaan ja jotka on saatettu yleiseen 

tietoon sen puolesta ja joita sovelletaan, 

elleivät elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja 

ole tehneet erikseen neuvoteltua sopimusta; 

Or. en 

 

Tarkistus  306 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) ’yleisillä käyttöehdoilla’ kaikkia 

ehtoja, edellytyksiä ja muita tietoja, 

mukaan lukien myyntihinnat, joilla 

säännellään asiakkaiden mahdollisuuksia 

saada elinkeinonharjoittajan myyntiin 

tarjoamia tavaroita tai palveluja ja jotka 

elinkeinonharjoittaja on asettanut ja joita se 

soveltaa ja jotka se on saattanut yleiseen 

tietoon tai jotka on asetettu ja joita 

sovelletaan ja jotka on saatettu yleiseen 

tietoon sen puolesta ja joita sovelletaan, 

elleivät elinkeinonharjoittaja ja asiakas ole 

tehneet erikseen neuvoteltua sopimusta; 

d) ’yleisillä käyttöehdoilla’ kaikkia 

ehtoja, edellytyksiä ja muita tietoja, 

mukaan lukien nettomyyntihinnat ja 

puhelimen suuntanumeroihin perustuvat 

vaatimukset, joilla säännellään asiakkaiden 

mahdollisuuksia saada 

elinkeinonharjoittajan myyntiin tarjoamia 

tavaroita tai palveluja ja jotka 

elinkeinonharjoittaja on asettanut ja joita se 

soveltaa ja jotka se on saattanut yleiseen 

tietoon tai jotka on asetettu ja joita 

sovelletaan ja jotka on saatettu yleiseen 

tietoon sen puolesta ja joita sovelletaan, 

elleivät elinkeinonharjoittaja ja asiakas ole 

tehneet erikseen neuvoteltua sopimusta; 

Or. en 

 

Tarkistus  307 

Eva Maydell 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

e) ’tavaralla’ aineellista irtainta 

esinettä, lukuun ottamatta esineitä, jotka 

e) ’tavaralla’ aineellista irtainta 

esinettä, lukuun ottamatta esineitä, jotka 
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myydään pakkohuutokaupalla tai muuten 

lain nojalla; tässä asetuksessa 

tarkoitettuina tavaroina pidetään myös 

vettä, kaasua ja sähköä, jos niitä pidetään 

kaupan tiettynä tilavuutena tai 

määrättynä määränä; 

myydään pakkohuutokaupalla tai muuten 

lain nojalla; 

Or. en 

 

Tarkistus  308 

Antanas Guoga 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

e) ’tavaralla’ aineellista irtainta 

esinettä, lukuun ottamatta esineitä, jotka 

myydään pakkohuutokaupalla tai muuten 

lain nojalla; tässä asetuksessa 

tarkoitettuina tavaroina pidetään myös 

vettä, kaasua ja sähköä, jos niitä pidetään 

kaupan tiettynä tilavuutena tai 

määrättynä määränä; 

e) ’tavaralla’ aineellista irtainta 

esinettä, lukuun ottamatta esineitä, jotka 

myydään pakkohuutokaupalla tai muuten 

lain nojalla; 

Or. en 

 

Tarkistus  309 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – f alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

f) ’verkkorajapinnalla’ mitä tahansa 

elinkeinonharjoittajan käyttämää tai hänen 

puolestaan käytettyä ohjelmaa, mukaan 

lukien verkkosivut ja sovellukset, jonka 

kautta asiakkailla on pääsy 

elinkeinonharjoittajan tarjoamiin tavaroihin 

tai palveluihin näitä tavaroita tai palveluja 

koskevien liiketoimien suorittamiseksi; 

f) ’verkkorajapinnalla’ mitä tahansa 

elinkeinonharjoittajan käyttämää tai hänen 

puolestaan käytettyä ohjelmaa, mukaan 

lukien verkkosivut tai niiden osat ja 

sovellukset, jonka kautta kuluttajilla on 

pääsy elinkeinonharjoittajan tarjoamiin 

tavaroihin tai palveluihin näitä tavaroita tai 

palveluja koskevien liiketoimien 



 

AM\1117512FI.docx 33/92 PE599.759v01-00 

 FI 

suorittamiseksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  310 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – f alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

f) ’verkkorajapinnalla’ mitä tahansa 

elinkeinonharjoittajan käyttämää tai hänen 

puolestaan käytettyä ohjelmaa, mukaan 

lukien verkkosivut ja sovellukset, jonka 

kautta asiakkailla on pääsy 

elinkeinonharjoittajan tarjoamiin tavaroihin 

tai palveluihin näitä tavaroita tai palveluja 

koskevien liiketoimien suorittamiseksi; 

f) ’verkkorajapinnalla’ mitä tahansa 

elinkeinonharjoittajan käyttämää tai hänen 

puolestaan käytettyä ohjelmaa, mukaan 

lukien verkkosivut ja sovellukset, jonka 

kautta kuluttajilla on pääsy 

elinkeinonharjoittajan tarjoamiin tavaroihin 

tai palveluihin näitä tavaroita tai palveluja 

koskevien liiketoimien suorittamiseksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  311 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – f alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

f) ’verkkorajapinnalla’ mitä tahansa 

elinkeinonharjoittajan käyttämää tai hänen 

puolestaan käytettyä ohjelmaa, mukaan 

lukien verkkosivut ja sovellukset, jonka 

kautta asiakkailla on pääsy 

elinkeinonharjoittajan tarjoamiin tavaroihin 

tai palveluihin näitä tavaroita tai palveluja 

koskevien liiketoimien suorittamiseksi; 

f) ’verkkorajapinnalla’ mitä tahansa 

elinkeinonharjoittajan käyttämää tai hänen 

puolestaan käytettyä ohjelmaa, mukaan 

lukien verkkosivut tai niiden osat ja 

sovellukset, jonka kautta asiakkailla on 

pääsy elinkeinonharjoittajan tarjoamiin 

tavaroihin tai palveluihin näitä tavaroita tai 

palveluja koskevien liiketoimien 

suorittamiseksi; 

Or. en 
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Tarkistus  312 

Inese Vaidere 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – f alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

f) ’verkkorajapinnalla’ mitä tahansa 

elinkeinonharjoittajan käyttämää tai hänen 

puolestaan käytettyä ohjelmaa, mukaan 

lukien verkkosivut ja sovellukset, jonka 

kautta asiakkailla on pääsy 

elinkeinonharjoittajan tarjoamiin tavaroihin 

tai palveluihin näitä tavaroita tai palveluja 

koskevien liiketoimien suorittamiseksi; 

f) ’verkkorajapinnalla’ mitä tahansa 

elinkeinonharjoittajan käyttämää tai hänen 

puolestaan käytettyä ohjelmaa, mukaan 

lukien verkkosivut ja ohjelmasovellukset, 

jonka kautta asiakkailla on pääsy 

elinkeinonharjoittajan tarjoamiin tavaroihin 

tai palveluihin näitä tavaroita tai palveluja 

koskevien liiketoimien suorittamiseksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  313 

Dennis de Jong 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – h a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 h a)  ’tarjoajalla’ tarkoitetaan kaikkia 

luonnollisia henkilöitä tai 

oikeushenkilöitä, jotka tarjoavat tavaroita 

tai palveluja; 

Or. en 

 

Tarkistus  314 

Franz Obermayr 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Elinkeinonharjoittajat eivät saa 

teknisiä toimenpiteitä käyttäen tai muulla 

tavoin estää tai rajoittaa asiakkaiden 

Poistetaan. 
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pääsyä verkkorajapintaansa asiakkaan 

kansallisuuteen tai asuin- tai 

sijoittautumispaikkaan liittyvistä syistä. 

Or. de 

 

Tarkistus  315 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Elinkeinonharjoittajat eivät saa 

teknisiä toimenpiteitä käyttäen tai muulla 

tavoin estää tai rajoittaa asiakkaiden 

pääsyä verkkorajapintaansa asiakkaan 

kansallisuuteen tai asuin- tai 

sijoittautumispaikkaan liittyvistä syistä. 

1. Elinkeinonharjoittajat eivät saa 

teknisiä toimenpiteitä käyttäen tai muulla 

tavoin estää tai rajoittaa kuluttajien pääsyä 

verkkorajapintaansa kuluttajan 

kansallisuuteen tai asuinpaikkaan 

liittyvistä syistä. 

Or. en 

 

Tarkistus  316 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, 

Anna Hedh, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Elinkeinonharjoittajat eivät saa 

teknisiä toimenpiteitä käyttäen tai muulla 

tavoin estää tai rajoittaa asiakkaiden 

pääsyä verkkorajapintaansa asiakkaan 

kansallisuuteen tai asuin- tai 

sijoittautumispaikkaan liittyvistä syistä. 

1. Elinkeinonharjoittaja ei saa 

teknisiä toimenpiteitä käyttäen tai muulla 

tavoin estää tai rajoittaa kuluttajien pääsyä 

verkkorajapintaansa kuluttajan 

kansallisuuteen tai asuinpaikkaan 

liittyvistä syistä. 

Or. en 
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Tarkistus  317 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten 

Løkkegaard 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Elinkeinonharjoittajat eivät saa 

teknisiä toimenpiteitä käyttäen tai muulla 

tavoin estää tai rajoittaa asiakkaiden pääsyä 

verkkorajapintaansa asiakkaan 

kansallisuuteen tai asuin- tai 

sijoittautumispaikkaan liittyvistä syistä. 

1. Elinkeinonharjoittaja ja verkossa 

toimiva markkinapaikka eivät saa teknisiä 

toimenpiteitä käyttäen tai muulla tavoin 

estää tai rajoittaa asiakkaiden pääsyä 

verkkorajapintaansa asiakkaan 

kansallisuuteen, asuinpaikkaan, 

väliaikaiseen oleskelupaikkaan tai 

sijoittautumispaikkaan liittyvistä syistä. 

Or. en 

Perustelu 

Perustuu esittelijän laatimaan tarkistukseen, mutta säilyttää asiakkaan käsitteen tekstissä. 

 

Tarkistus  318 

Inese Vaidere 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Elinkeinonharjoittajat eivät saa 

teknisiä toimenpiteitä käyttäen tai muulla 

tavoin estää tai rajoittaa asiakkaiden pääsyä 

verkkorajapintaansa asiakkaan 

kansallisuuteen tai asuin- tai 

sijoittautumispaikkaan liittyvistä syistä. 

1. Elinkeinonharjoittajat eivät saa 

teknisiä toimenpiteitä käyttäen tai muulla 

tavoin estää tai rajoittaa asiakkaiden pääsyä 

verkkorajapintaansa asiakkaan 

kansallisuuteen, asuinpaikkaan, 

väliaikaiseen oleskelupaikkaan tai 

sijoittautumispaikkaan liittyvistä syistä. 

Or. en 

 

Tarkistus  319 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, 

Anna Hedh, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 
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Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Elinkeinonharjoittajat eivät saa asiakkaan 

kansallisuuteen tai asuin- tai 

sijoittautumispaikkaan liittyvistä syistä 
ohjata asiakkaita verkkorajapintansa 

versioon, joka poikkeaa sommittelunsa, 

käytetyn kielen tai muiden 

ominaispiirteiden suhteen siitä 

verkkorajapinnasta, johon asiakas alun 

perin yritti päästä, mikä tekee kyseisestä 

versiosta pelkästään tietyn kansalaisuuden 

tai asuin- tai sijoittautumispaikan 

omaaville asiakkaille tarkoitetun, ellei 

asiakas anna nimenomaista suostumustaan 

ennen tällaista ohjaamista 

verkkorajapinnan toiseen versioon. 

Elinkeinonharjoittaja ei saa ohjata 

kuluttajaa verkkorajapintansa versioon, 

joka poikkeaa sommittelunsa, käytetyn 

kielen tai muiden ominaispiirteiden 

suhteen siitä verkkorajapinnasta, johon 

kuluttaja alun perin yritti päästä, mikä 

tekee kyseisestä versiosta pelkästään tietyn 

kansalaisuuden tai asuinpaikan omaaville 

kuluttajille tarkoitetun, ellei kuluttaja anna 

nimenomaista suostumustaan ennen 

tällaista ohjaamista verkkorajapinnan 

toiseen versioon. 

Or. en 

 

Tarkistus  320 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Elinkeinonharjoittajat eivät saa asiakkaan 

kansallisuuteen tai asuin- tai 

sijoittautumispaikkaan liittyvistä syistä 

ohjata asiakkaita verkkorajapintansa 

versioon, joka poikkeaa sommittelunsa, 

käytetyn kielen tai muiden 

ominaispiirteiden suhteen siitä 

verkkorajapinnasta, johon asiakas alun 

perin yritti päästä, mikä tekee kyseisestä 

versiosta pelkästään tietyn kansalaisuuden 

tai asuin- tai sijoittautumispaikan 

omaaville asiakkaille tarkoitetun, ellei 

asiakas anna nimenomaista suostumustaan 

ennen tällaista ohjaamista 

verkkorajapinnan toiseen versioon. 

Elinkeinonharjoittajat eivät saa kuluttajan 

kansallisuuteen tai asuinpaikkaan 

liittyvistä syistä ohjata kuluttajia 

verkkorajapintansa versioon, joka poikkeaa 

sommittelunsa, käytetyn kielen tai muiden 

ominaispiirteiden suhteen siitä 

verkkorajapinnasta, johon asiakas alun 

perin yritti päästä, mikä tekee kyseisestä 

versiosta pelkästään tietyn kansalaisuuden 

tai asuinpaikan omaaville asiakkaille 

tarkoitetun, ellei kuluttaja anna 

nimenomaista suostumustaan ennen 

tällaista ohjaamista verkkorajapinnan 

toiseen versioon. 
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Or. en 

 

Tarkistus  321 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten 

Løkkegaard 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Elinkeinonharjoittajat eivät saa asiakkaan 

kansallisuuteen tai asuin- tai 

sijoittautumispaikkaan liittyvistä syistä 

ohjata asiakkaita verkkorajapintansa 

versioon, joka poikkeaa sommittelunsa, 

käytetyn kielen tai muiden 

ominaispiirteiden suhteen siitä 

verkkorajapinnasta, johon asiakas alun 

perin yritti päästä, mikä tekee kyseisestä 

versiosta pelkästään tietyn kansalaisuuden 

tai asuin- tai sijoittautumispaikan 

omaaville asiakkaille tarkoitetun, ellei 

asiakas anna nimenomaista suostumustaan 

ennen tällaista ohjaamista 
verkkorajapinnan toiseen versioon. 

Elinkeinonharjoittajat eivät saa asiakkaan 

kansallisuuteen, asuinpaikkaan, 

väliaikaiseen oleskelupaikkaan tai 

sijoittautumispaikkaan liittyvistä syistä 

ohjata asiakkaita verkkorajapintansa 

versioon, joka poikkeaa sommittelunsa, 

käytetyn kielen tai muiden 

ominaispiirteiden suhteen siitä 

verkkorajapinnasta, johon asiakas yritti 

ensiksi päästä, mikä tekee kyseisestä 

versiosta pelkästään tietyn kansalaisuuden, 

asuinpaikan, väliaikaisen oleskelupaikan 
tai sijoittautumispaikan omaaville 

asiakkaille tarkoitetun, ellei asiakas ole 

antanut nimenomaista suostumustaan 

tällaiselle ohjaamiselle verkkorajapinnan 

toiseen versioon. 

Or. en 

 

Tarkistus  322 

Inese Vaidere 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Elinkeinonharjoittajat eivät saa asiakkaan 

kansallisuuteen tai asuin- tai 

sijoittautumispaikkaan liittyvistä syistä 

ohjata asiakkaita verkkorajapintansa 

versioon, joka poikkeaa sommittelunsa, 

käytetyn kielen tai muiden 

Elinkeinonharjoittajat eivät saa asiakkaan 

kansallisuuteen tai asuin- tai 

sijoittautumispaikkaan liittyvistä syistä 

ohjata asiakkaita verkkorajapintansa 

versioon, joka poikkeaa sommittelunsa, 

käytetyn kielen tai muiden 
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ominaispiirteiden suhteen siitä 

verkkorajapinnasta, johon asiakas alun 

perin yritti päästä, mikä tekee kyseisestä 

versiosta pelkästään tietyn kansalaisuuden 

tai asuin- tai sijoittautumispaikan 

omaaville asiakkaille tarkoitetun, ellei 

asiakas anna nimenomaista suostumustaan 

ennen tällaista ohjaamista 

verkkorajapinnan toiseen versioon. 

ominaispiirteiden suhteen siitä 

verkkorajapinnasta, johon asiakas alun 

perin yritti päästä, mikä tekee kyseisestä 

versiosta pelkästään tietyn kansalaisuuden, 

asuinpaikan, väliaikaisen oleskelupaikan 
tai sijoittautumispaikan omaaville 

asiakkaille tarkoitetun, ellei asiakas anna 

nimenomaista suostumustaan ennen 

tällaista ohjaamista verkkorajapinnan 

toiseen versioon. 

Or. en 

 

Tarkistus  323 

Maria Grapini 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Elinkeinonharjoittajat eivät saa asiakkaan 

kansallisuuteen tai asuin- tai 

sijoittautumispaikkaan liittyvistä syistä 

ohjata asiakkaita verkkorajapintansa 

versioon, joka poikkeaa sommittelunsa, 

käytetyn kielen tai muiden 

ominaispiirteiden suhteen siitä 

verkkorajapinnasta, johon asiakas alun 

perin yritti päästä, mikä tekee kyseisestä 

versiosta pelkästään tietyn kansalaisuuden 

tai asuin- tai sijoittautumispaikan 

omaaville asiakkaille tarkoitetun, ellei 

asiakas anna nimenomaista suostumustaan 

ennen tällaista ohjaamista 

verkkorajapinnan toiseen versioon. 

Elinkeinonharjoittajat eivät saa asiakkaan 

kansallisuuteen tai asuin- tai 

sijoittautumispaikkaan liittyvistä syistä 

ohjata asiakkaita verkkorajapintansa 

versioon, joka poikkeaa sommittelunsa, 

käytetyn kielen tai muiden 

ominaispiirteiden suhteen siitä 

verkkorajapinnasta, johon asiakas ensiksi 

yritti päästä, mikä tekee kyseisestä 

versiosta pelkästään tietyn kansalaisuuden 

tai asuin- tai sijoittautumispaikan 

omaaville asiakkaille tarkoitetun, ellei 

asiakas ole antanut nimenomaista 

suostumustaan ennen tällaista ohjaamista 

verkkorajapinnan toiseen versioon. 

Or. ro 

 

Tarkistus  324 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

Elinkeinonharjoittajat eivät saa asiakkaan 

kansallisuuteen tai asuin- tai 

sijoittautumispaikkaan liittyvistä syistä 

ohjata asiakkaita verkkorajapintansa 

versioon, joka poikkeaa sommittelunsa, 

käytetyn kielen tai muiden 

ominaispiirteiden suhteen siitä 

verkkorajapinnasta, johon asiakas alun 

perin yritti päästä, mikä tekee kyseisestä 

versiosta pelkästään tietyn kansalaisuuden 

tai asuin- tai sijoittautumispaikan 

omaaville asiakkaille tarkoitetun, ellei 

asiakas anna nimenomaista 

suostumustaan ennen tällaista ohjaamista 
verkkorajapinnan toiseen versioon. 

Elinkeinonharjoittajat eivät saa asiakkaan 

kansallisuuteen tai asuin- tai 

sijoittautumispaikkaan liittyvistä syistä 

ohjata asiakkaita verkkorajapintansa 

versioon, joka poikkeaa sommittelunsa, 

käytetyn kielen tai muiden 

ominaispiirteiden suhteen siitä 

verkkorajapinnasta, johon asiakas aluksi 

yritti päästä, mikä tekee kyseisestä 

versiosta pelkästään tietyn kansalaisuuden 

tai asuin- tai sijoittautumispaikan 

omaaville asiakkaille tarkoitetun, ellei 

elinkeinonharjoittaja ole tiedottanut 

kuluttajalle selvästi tällaisesta 

ohjaamisesta verkkorajapinnan toiseen 

versioon. 

Or. en 

 

Tarkistus  325 

Renato Soru 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Jos elinkeinonharjoittaja antaa 

asiakkaalle mahdollisuuden ilmaista 

henkilökohtaisella tilillään nimenomaisen 

mieltymyksen, jota asiakas voi muuttaa 

milloin tahansa, elinkeinonharjoittaja saa 

rutiininomaisesti ohjata asiakkaan tietylle 

aloitussivulle, mutta sen on 

mahdollistettava selvä ja helppo 

siirtyminen verkkorajapintaan, johon 

asiakas aluksi yritti päästä. 

Or. en 

 

Tarkistus  326 

Marco Zullo 
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Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jos asiakas ohjataan verkkorajapinnan 

toiseen versioon hänen nimenomaisesta 

suostumuksestaan, verkkorajapinnan 

alkuperäisen version on pysyttävä helposti 

kyseisen asiakkaan saatavilla. 

Jos asiakas ohjataan verkkorajapinnan 

toiseen versioon hänen nimenomaisesta 

suostumuksestaan, sen verkkorajapinnan 

version, johon kuluttaja alun perin yritti 

päästä, on pysyttävä helposti kyseisen 

asiakkaan saatavilla. 

Or. it 

 

Tarkistus  327 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Marlene Mizzi, 

Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez 

Prieto 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jos asiakas ohjataan verkkorajapinnan 

toiseen versioon hänen nimenomaisesta 

suostumuksestaan, verkkorajapinnan 

alkuperäisen version on pysyttävä helposti 

kyseisen asiakkaan saatavilla. 

Jos kuluttaja ohjataan verkkorajapinnan 

toiseen versioon hänen ennalta 

antamastaan nimenomaisesta 

suostumuksesta, sen verkkorajapinnan 

version, johon kuluttaja alun perin yritti 

päästä, on pysyttävä helposti kyseisen 

kuluttajan saatavilla. 

Or. en 

 

Tarkistus  328 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jos asiakas ohjataan verkkorajapinnan 

toiseen versioon hänen nimenomaisesta 

Jos asiakas ohjataan verkkorajapinnan 

toiseen versioon hänen nimenomaisesta 
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suostumuksestaan, verkkorajapinnan 

alkuperäisen version on pysyttävä helposti 

kyseisen asiakkaan saatavilla. 

suostumuksestaan, verkkorajapinnan 

alkuperäisen version on pysyttävä helposti 

kyseisen kuluttajan saatavilla. 

Or. en 

 

Tarkistus  329 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Løkkegaard 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jos asiakas ohjataan verkkorajapinnan 

toiseen versioon hänen nimenomaisesta 

suostumuksestaan, verkkorajapinnan 

alkuperäisen version on pysyttävä helposti 

kyseisen asiakkaan saatavilla. 

Jos asiakas ohjataan verkkorajapinnan 

toiseen versioon hänen nimenomaisesta 

suostumuksestaan, sen verkkorajapinnan 

version, johon asiakas yritti ensiksi 

päästä, on pysyttävä helposti kyseisen 

asiakkaan saatavilla. 

Or. en 

 

Tarkistus  330 

Maria Grapini 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jos asiakas ohjataan verkkorajapinnan 

toiseen versioon hänen nimenomaisesta 

suostumuksestaan, verkkorajapinnan 

alkuperäisen version on pysyttävä helposti 

kyseisen asiakkaan saatavilla. 

Jos asiakas ohjataan verkkorajapinnan 

toiseen versioon hänen nimenomaisesta 

suostumuksestaan, verkkorajapinnan 

alkuperäisen version, johon on päästy 

ensimmäisellä kerralla, on pysyttävä 

helposti kyseisen asiakkaan saatavilla. 

Or. ro 

 

Tarkistus  331 

Anneleen Van Bossuyt 
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Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa vahvistettuja 

kieltoja ei sovelleta, kun tiettyjen 

asiakkaiden tai tiettyjen alueiden 

asiakkaiden pääsyn estäminen tai 

rajoittaminen tai heidän ohjaamisensa 

verkkorajapinnan toiseen versioon on 

välttämätöntä, jotta voidaan varmistaa 

unionin oikeudessa tai jäsenvaltioiden 

lainsäädännössä unionin oikeuden 

mukaisesti säädetyn vaatimuksen 

noudattaminen. 

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa vahvistettuja 

kieltoja ei sovelleta, kun kuluttajien 

pääsyn estäminen tai rajoittaminen 

elinkeinonharjoittajan verkkorajapintaan 
tai heidän ohjaamisensa verkkorajapinnan 

toiseen versioon on välttämätöntä, jotta 

elinkeinonharjoittaja voi noudattaa 
unionin oikeudessa tai jäsenvaltioiden 

lainsäädännössä unionin oikeuden 

mukaisesti säädettyä vaatimusta. 

Or. en 

 

Tarkistus  332 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa vahvistettuja 

kieltoja ei sovelleta, kun tiettyjen 

asiakkaiden tai tiettyjen alueiden 

asiakkaiden pääsyn estäminen tai 

rajoittaminen tai heidän ohjaamisensa 

verkkorajapinnan toiseen versioon on 

välttämätöntä, jotta voidaan varmistaa 

unionin oikeudessa tai jäsenvaltioiden 

lainsäädännössä unionin oikeuden 

mukaisesti säädetyn vaatimuksen 

noudattaminen. 

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa vahvistettuja 

kieltoja ei sovelleta, kun tiettyjen 

kuluttajaryhmien tai tiettyjen alueiden 

kuluttajien pääsyn estäminen tai 

rajoittaminen tai heidän ohjaamisensa 

verkkorajapinnan toiseen versioon on 

välttämätöntä, jotta voidaan varmistaa 

sellaisen unionin oikeudessa tai 

jäsenvaltioiden lainsäädännössä unionin 

oikeuden mukaisesti säädetyn vaatimuksen 

noudattaminen, jota sovelletaan 

elinkeinonharjoittajan toimintaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  333 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 
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Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa vahvistettuja 

kieltoja ei sovelleta, kun tiettyjen 

asiakkaiden tai tiettyjen alueiden 

asiakkaiden pääsyn estäminen tai 

rajoittaminen tai heidän ohjaamisensa 

verkkorajapinnan toiseen versioon on 

välttämätöntä, jotta voidaan varmistaa 

unionin oikeudessa tai jäsenvaltioiden 

lainsäädännössä unionin oikeuden 

mukaisesti säädetyn vaatimuksen 

noudattaminen. 

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa vahvistettuja 

kieltoja ei sovelleta, kun tiettyjen 

kuluttajien tai tiettyjen alueiden 

kuluttajien pääsyn estäminen tai 

rajoittaminen tai heidän ohjaamisensa 

verkkorajapinnan toiseen versioon on 

välttämätöntä, jotta voidaan varmistaa 

unionin oikeudessa tai jäsenvaltioiden 

lainsäädännössä unionin oikeuden 

mukaisesti säädetyn vaatimuksen 

noudattaminen. 

Or. en 

 

Tarkistus  334 

Maria Grapini 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa vahvistettuja 

kieltoja ei sovelleta, kun tiettyjen 

asiakkaiden tai tiettyjen alueiden 

asiakkaiden pääsyn estäminen tai 

rajoittaminen tai heidän ohjaamisensa 

verkkorajapinnan toiseen versioon on 

välttämätöntä, jotta voidaan varmistaa 

unionin oikeudessa tai jäsenvaltioiden 

lainsäädännössä unionin oikeuden 

mukaisesti säädetyn vaatimuksen 

noudattaminen. 

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa vahvistettuja 

kieltoja ei sovelleta, kun tiettyjen 

asiakkaiden tai tiettyjen alueiden 

asiakkaiden pääsyn estäminen tai 

rajoittaminen elinkeinonharjoittajan 

verkkorajapintaan tai heidän ohjaamisensa 

verkkorajapinnan toiseen versioon on 

välttämätöntä, jotta voidaan varmistaa 

unionin oikeudessa tai jäsenvaltioiden 

lainsäädännössä unionin oikeuden 

mukaisesti säädetyn vaatimuksen 

noudattaminen, jota sovelletaan 

elinkeinonharjoittajan toimintaan.  

Or. ro 
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Tarkistus  335 

Franz Obermayr 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Kun elinkeinonharjoittaja estää 

asiakkaiden pääsyn verkkorajapintaan tai 

rajoittaa sitä tai ohjaa asiakkaita 

verkkorajapinnan toiseen versioon 

4 kohdan mukaisesti, 

elinkeinonharjoittajan on esitettävä tälle 

selkeät perustelut. Perustelut on esitettävä 

siinä verkkorajapinnassa käytetyllä 

kielellä, johon asiakas alun perin yritti 

päästä. 

Poistetaan. 

Or. de 

 

Tarkistus  336 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Kun elinkeinonharjoittaja estää 

asiakkaiden pääsyn verkkorajapintaan tai 

rajoittaa sitä tai ohjaa asiakkaita 

verkkorajapinnan toiseen versioon 

4 kohdan mukaisesti, 

elinkeinonharjoittajan on esitettävä tälle 

selkeät perustelut. Perustelut on esitettävä 

siinä verkkorajapinnassa käytetyllä 

kielellä, johon asiakas alun perin yritti 

päästä. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  337 

Anneleen Van Bossuyt 
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Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Kun elinkeinonharjoittaja estää 

asiakkaiden pääsyn verkkorajapintaan tai 

rajoittaa sitä tai ohjaa asiakkaita 

verkkorajapinnan toiseen versioon 

4 kohdan mukaisesti, 

elinkeinonharjoittajan on esitettävä tälle 

selkeät perustelut. Perustelut on esitettävä 

siinä verkkorajapinnassa käytetyllä 

kielellä, johon asiakas alun perin yritti 

päästä. 

4. Kun elinkeinonharjoittaja estää 

asiakkaiden pääsyn verkkorajapintaan tai 

rajoittaa sitä tai ohjaa asiakkaita 

verkkorajapinnan toiseen versioon 

4 kohdan mukaisesti, 

elinkeinonharjoittajan on esitettävä tälle 

selkeät perustelut. Perustelut on esitettävä 

siinä verkkorajapinnassa käytetyllä 

kielellä, johon asiakas alun perin yritti 

päästä. Ne voidaan esittää 

elinkeinonharjoittajan yleisissä ehdoissa. 

Or. en 

 

Tarkistus  338 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Kun elinkeinonharjoittaja estää 

asiakkaiden pääsyn verkkorajapintaan tai 

rajoittaa sitä tai ohjaa asiakkaita 

verkkorajapinnan toiseen versioon 

4 kohdan mukaisesti, 

elinkeinonharjoittajan on esitettävä tälle 

selkeät perustelut. Perustelut on esitettävä 

siinä verkkorajapinnassa käytetyllä 

kielellä, johon asiakas alun perin yritti 

päästä. 

4. Kun elinkeinonharjoittaja estää 

kuluttajien pääsyn verkkorajapintaan tai 

rajoittaa sitä tai ohjaa asiakkaita 

verkkorajapinnan toiseen versioon 

3 kohdan mukaisesti, 

elinkeinonharjoittajan on esitettävä 

kuluttajalle selkeät perustelut ja selitykset. 

Perustelut on esitettävä siinä 

verkkorajapinnassa käytetyllä kielellä, 

johon asiakas alun perin yritti päästä. 

Or. en 

 

Tarkistus  339 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, 

Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 
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Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Kun elinkeinonharjoittaja estää 

asiakkaiden pääsyn verkkorajapintaan tai 

rajoittaa sitä tai ohjaa asiakkaita 

verkkorajapinnan toiseen versioon 

4 kohdan mukaisesti, 

elinkeinonharjoittajan on esitettävä tälle 

selkeät perustelut. Perustelut on esitettävä 

siinä verkkorajapinnassa käytetyllä 

kielellä, johon asiakas alun perin yritti 

päästä. 

4. Kun elinkeinonharjoittaja estää 

kuluttajan pääsyn verkkorajapintaan tai 

rajoittaa sitä tai ohjaa kuluttajan 

verkkorajapinnan toiseen versioon 

4 kohdan mukaisesti, 

elinkeinonharjoittajan on esitettävä tälle 

selkeät ja täsmälliset perustelut. Perustelut 

on esitettävä siinä verkkorajapinnassa 

käytetyllä kielellä, johon kuluttaja alun 

perin yritti päästä. 

Or. en 

 

Tarkistus  340 

Renato Soru 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Kun elinkeinonharjoittaja estää 

asiakkaiden pääsyn verkkorajapintaan tai 

rajoittaa sitä tai ohjaa asiakkaita 

verkkorajapinnan toiseen versioon 

4 kohdan mukaisesti, 

elinkeinonharjoittajan on esitettävä tälle 

selkeät perustelut. Perustelut on esitettävä 

siinä verkkorajapinnassa käytetyllä 

kielellä, johon asiakas alun perin yritti 

päästä. 

4. Kun elinkeinonharjoittaja estää 

asiakkaiden pääsyn verkkorajapintaan tai 

rajoittaa sitä tai ohjaa asiakkaita 

verkkorajapinnan toiseen versioon 

4 kohdan mukaisesti, 

elinkeinonharjoittajan on esitettävä tälle 

selkeät perustelut. Perustelut on esitettävä 

siinä verkkorajapinnassa käytetyllä 

kielellä, johon asiakas alun perin yritti 

päästä. Jos asiakkaalla on 

henkilökohtainen tili 

elinkeinonharjoittajan verkkosivustossa, 

perustelut nostetaan esiin ensimmäisen 

käynnin yhteydessä ja ne jäävät sen 

jälkeen asiakkaan saataville. 

Or. en 
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Tarkistus  341 

Marco Zullo 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Kun elinkeinonharjoittaja estää 

asiakkaiden pääsyn verkkorajapintaan tai 

rajoittaa sitä tai ohjaa asiakkaita 

verkkorajapinnan toiseen versioon 

4 kohdan mukaisesti, 

elinkeinonharjoittajan on esitettävä tälle 

selkeät perustelut. Perustelut on esitettävä 

siinä verkkorajapinnassa käytetyllä 

kielellä, johon asiakas alun perin yritti 

päästä. 

4. Kun elinkeinonharjoittaja estää 

asiakkaiden pääsyn verkkorajapintaan tai 

rajoittaa sitä tai ohjaa asiakkaita 

verkkorajapinnan toiseen versioon 

4 kohdan mukaisesti, 

elinkeinonharjoittajan on esitettävä tälle 

selkeä selvitys. Selvitys on esitettävä siinä 

verkkorajapinnassa käytetyllä kielellä, 

johon asiakas alun perin yritti päästä. 

Or. it 

 

Tarkistus  342 

Othmar Karas 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 4 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 4 a. Elinkeinonharjoittajalla ei ole 

velvollisuutta viestiä kuluttajan kanssa 

muulla kielellä kuin se, jota käytetään 

elinkeinonharjoittajan verkkorajapinnan 

kieliversiossa, jonka kautta kuluttaja on 

hankkinut tuotteen. 

Or. de 

Perustelu 

Jos kuluttaja hankkii tuotteen käyttäen verkkosivuston tiettyä kieliversiota, niin hän ei voi 

vaatia tarjoajalta, että tämä viestii hänen kanssaan toisella kielellä. 

 

Tarkistus  343 

Othmar Karas 
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Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 4 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 4 b. Komissio ja jäsenvaltiot laativat 

sitovan luettelon 3 kohdassa tarkoitetuista 

säännöksistä kaikilla kielillä, niin että se 

on ymmärrettävä ja helposti saatavilla. 

Or. de 

Perustelu 

Olisi kohtuutonta, jos jokaisen verkkokaupassa toimivan yrittäjän olisi käsiteltävä unionin ja 

jäsenvaltion koko lainsäädäntöä, joka oikeuttaa mahdollisesti tiettyjen tuotteiden estämisen. 

Komission ja jäsenvaltioiden on laadittava kyseiset tiedot sisältävä luettelo ja asetettava se 

saataville. 

 

Tarkistus  344 

Sabine Verheyen, Angelika Niebler 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Elinkeinonharjoittajat eivät saa 

soveltaa tavaroihinsa tai palveluihinsa 

erilaisia yleisiä käyttöehtoja asiakkaan 

kansallisuuteen tai asuin- tai 

sijoittautumispaikkaan liittyvistä syistä 

seuraavissa tilanteissa: 

1. Tämän 4 artiklan 1 kohdan a–

c alakohdassa määritellyissä tapauksissa 
elinkeinonharjoittajat eivät saa soveltaa 

tavaroihinsa tai palveluihinsa erilaisia 

yleisiä käyttöehtoja asiakkaan 

kansallisuuteen tai asuin- tai 

sijoittautumispaikkaan liittyvistä syistä. 

Tällä asetuksella ei saa rajoittaa 

Euroopan unionin perusoikeuskirjan 

16 artiklassa vahvistettuja yrittämisen 

vapautta ja sopimusvapautta. 

Palveluntarjoajien sopimusvapaudesta ei 

saa tulla sopimusvelvoitetta suhteessa 

kuluttajiin, toimitusvelvollisuus mukaan 

lukien. Tämä koskee myös tämän 

4 artiklan 1 kohdan a–c alakohdassa 

määriteltyjä tapauksia. 

Or. de 
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Tarkistus  345 

Marlene Mizzi 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Elinkeinonharjoittajat eivät saa 

soveltaa tavaroihinsa tai palveluihinsa 

erilaisia yleisiä käyttöehtoja asiakkaan 

kansallisuuteen tai asuin- tai 

sijoittautumispaikkaan liittyvistä syistä 

seuraavissa tilanteissa: 

1. Elinkeinonharjoittajat ja verkossa 

toimiva markkinapaikka eivät saa soveltaa 

tavaroihinsa tai palveluihinsa erilaisia 

yleisiä käyttöehtoja kuluttajan 

kansallisuuteen tai asuinpaikkaan 

liittyvistä syistä seuraavissa tilanteissa: 

Or. en 

 

Tarkistus  346 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Elinkeinonharjoittajat eivät saa 

soveltaa tavaroihinsa tai palveluihinsa 

erilaisia yleisiä käyttöehtoja asiakkaan 

kansallisuuteen tai asuin- tai 

sijoittautumispaikkaan liittyvistä syistä 

seuraavissa tilanteissa: 

1. Elinkeinonharjoittajat eivät saa 

soveltaa tavaroihinsa tai palveluihinsa 

erilaisia yleisiä käyttöehtojakuluttajan 

kansallisuuteen tai asuinpaikkaan 

liittyvistä syistä, kun 

Or. en 

 

Tarkistus  347 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – johdantokappale 
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Komission teksti Tarkistus 

1. Elinkeinonharjoittajat eivät saa 

soveltaa tavaroihinsa tai palveluihinsa 

erilaisia yleisiä käyttöehtoja asiakkaan 

kansallisuuteen tai asuin- tai 

sijoittautumispaikkaan liittyvistä syistä 

seuraavissa tilanteissa: 

1. Elinkeinonharjoittaja ei saa 

soveltaa tavaroihinsa tai palveluihinsa 

erilaisia yleisiä käyttöehtoja kuluttajan 

kansallisuuteen tai asuinpaikkaan 

liittyvistä syistä seuraavissa tilanteissa: 

Or. en 

 

Tarkistus  348 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Elinkeinonharjoittajat eivät saa 

soveltaa tavaroihinsa tai palveluihinsa 

erilaisia yleisiä käyttöehtoja asiakkaan 

kansallisuuteen tai asuin- tai 

sijoittautumispaikkaan liittyvistä syistä 

seuraavissa tilanteissa: 

1. Elinkeinonharjoittaja ei saa 

soveltaa tavaroihinsa tai palveluihinsa 

erilaisia yleisiä käyttöehtoja asiakkaan 

kansallisuuteen, asuinpaikkaan, 

väliaikaiseen oleskelupaikkaan tai 

sijoittautumispaikkaan liittyvistä syistä 

seuraavissa tilanteissa, joissa asiakas 

pyrkii 

Or. en 

Perustelu 

Perustuu esittelijän laatimaan tarkistukseen, mutta säilyttää asiakkaan käsitteen tekstissä. 

 

Tarkistus  349 

Dennis de Jong 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Elinkeinonharjoittajat eivät saa 

soveltaa tavaroihinsa tai palveluihinsa 

1. Elinkeinonharjoittajat eivät saa 

soveltaa tavaroihinsa tai palveluihinsa 
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erilaisia yleisiä käyttöehtoja asiakkaan 

kansallisuuteen tai asuin- tai 

sijoittautumispaikkaan liittyvistä syistä 

seuraavissa tilanteissa: 

erilaisia yleisiä käyttöehtoja asiakkaan 

kansallisuuteen tai asuin- tai 

sijoittautumispaikkaan liittyvistä syistä 

tilanteissa, joissa kuluttaja pyrkii 

Or. en 

 

Tarkistus  350 

Inese Vaidere 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Elinkeinonharjoittajat eivät saa 

soveltaa tavaroihinsa tai palveluihinsa 

erilaisia yleisiä käyttöehtoja asiakkaan 

kansallisuuteen tai asuin- tai 

sijoittautumispaikkaan liittyvistä syistä 

seuraavissa tilanteissa: 

1. Elinkeinonharjoittajat eivät saa 

soveltaa tavaroihinsa tai palveluihinsa 

erilaisia yleisiä käyttöehtoja asiakkaan 

kansallisuuteen, asuinpaikkaan, 

väliaikaiseen oleskelupaikkaan tai 

sijoittautumispaikkaan liittyvistä syistä 

seuraavissa tilanteissa: 

Or. en 

 

Tarkistus  351 

Biljana Borzan 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) elinkeinonharjoittaja myy tavaroita, 

mutta ei ole järjestänyt kyseisten 

tavaroiden rajat ylittävää toimitusta eikä 

sitä ole järjestetty elinkeinonharjoittajan 

puolesta asiakkaan jäsenvaltioon; 

a) elinkeinonharjoittaja myy tavaroita, 

mutta ei ole järjestänyt kyseisten 

tavaroiden rajat ylittävää toimitusta eikä 

sitä ole järjestetty elinkeinonharjoittajan 

puolesta asiakkaan jäsenvaltioon; 

tilanteissa, joissa elinkeinonharjoittaja 

tekee rajat ylittäviä toimituksia, eri 

toimitushintojen veloittamisen kuluttajilta 

kansallisuuden tai asuin- tai 

sijoittautumispaikan perusteella tulisi olla 

avointa ja perustua pääosin todellisiin 

toimituskuluihin; 



 

AM\1117512FI.docx 53/92 PE599.759v01-00 

 FI 

Or. en 

 

Tarkistus  352 

Dennis de Jong 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) elinkeinonharjoittaja myy tavaroita, 

mutta ei ole järjestänyt kyseisten 

tavaroiden rajat ylittävää toimitusta eikä 

sitä ole järjestetty elinkeinonharjoittajan 

puolesta asiakkaan jäsenvaltioon; 

a) ostamaan elinkeinonharjoittajalta 

tavaroita, jotka toimitetaan johonkin 

jäsenvaltiossa sijaitsevaan paikkaan, 

johon elinkeinonharjoittaja tarjoaa 

yleisissä käyttöehdoissaan toimituksen, tai 

jotka haetaan paikasta, josta on sovittu 
elinkeinonharjoittajan ja siinä 

jäsenvaltiossa sijaitsevan asiakkaan 

välillä, jossa elinkeinonharjoittaja tarjoaa 

tällaisen vaihtoehdon yleisissä 

käyttöehdoissaan; 

Or. en 

 

Tarkistus  353 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) elinkeinonharjoittaja myy tavaroita, 

mutta ei ole järjestänyt kyseisten 
tavaroiden rajat ylittävää toimitusta eikä 

sitä ole järjestetty elinkeinonharjoittajan 

puolesta asiakkaan jäsenvaltioon; 

a) ostamaan tavaroita ja 

elinkeinonharjoittaja tarjoaa yleisten 

käyttöehtojensa mukaisesti näiden 
tavaroiden toimittamista muussa kuin 

asiakkaan jäsenvaltiossa, mukaan 

luettuna vaihtoehto, jonka mukaisesti 

tavarat voidaan hakea asiakkaan ja 

elinkeinonharjoittajan sopimasta 

paikasta; 

Or. en 
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Tarkistus  354 

Marlene Mizzi 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) elinkeinonharjoittaja myy tavaroita, 

mutta ei ole järjestänyt kyseisten 

tavaroiden rajat ylittävää toimitusta eikä 

sitä ole järjestetty elinkeinonharjoittajan 

puolesta asiakkaan jäsenvaltioon; 

a) elinkeinonharjoittaja myy tavaroita 

ja kyseiset tavarat toimitetaan rajan yli 

jäsenvaltiossa sijaitsevaan paikkaan, 

johon elinkeinonharjoittaja tarjoaa 

yleisissä käyttöehdoissaan toimituksen, tai 

haetaan paikasta, josta on sovittu 
elinkeinonharjoittajan ja siinä 

jäsenvaltiossa sijaitsevan kuluttajan 

välillä, jossa elinkeinonharjoittaja tarjoaa 

tällaisen vaihtoehdon; 

Or. en 

 

Tarkistus  355 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) elinkeinonharjoittaja myy tavaroita, 

mutta ei ole järjestänyt kyseisten 

tavaroiden rajat ylittävää toimitusta eikä 

sitä ole järjestetty elinkeinonharjoittajan 

puolesta asiakkaan jäsenvaltioon; 

a) elinkeinonharjoittaja myy tavaroita, 

mutta ei ole järjestänyt kyseisten 

tavaroiden rajat ylittävää toimitusta eikä 

sitä ole järjestetty elinkeinonharjoittajan 

puolesta kuluttajan jäsenvaltioon, mutta 

tavarat haetaan paikasta, josta on sovittu 

elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 

välillä ja jossa elinkeinonharjoittaja 

toimii; 

Or. en 

 

Tarkistus  356 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 
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Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) elinkeinonharjoittaja myy tavaroita, 

mutta ei ole järjestänyt kyseisten 

tavaroiden rajat ylittävää toimitusta eikä 

sitä ole järjestetty elinkeinonharjoittajan 

puolesta asiakkaan jäsenvaltioon; 

a) elinkeinonharjoittaja myy tavaroita, 

mutta ei ole järjestänyt kyseisten 

tavaroiden rajat ylittävää toimitusta eikä 

sitä ole järjestetty elinkeinonharjoittajan 

puolesta kuluttajan jäsenvaltioon; 

Or. en 

 

Tarkistus  357 

Dennis de Jong 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) elinkeinonharjoittaja tarjoaa muita 

sähköisesti suoritettavia palveluita kuin 

palvelut, joiden keskeinen piirre on pääsyn 

tarjoaminen tekijänoikeudella suojattuihin 

teoksiin ja muuhun suojattuun aineistoon ja 

niiden käytön mahdollistaminen; 

b) hankkimaan 

elinkeinonharjoittajalta muita sähköisesti 

suoritettavia palveluita kuin palvelut, 

joiden keskeinen piirre on pääsyn 

tarjoaminen tekijänoikeudella suojattuihin 

teoksiin ja muuhun suojattuun aineistoon 

tai niiden käytön mahdollistaminen tai 

tekijänoikeudella suojattujen teosten ja 

suojatun aineiston myynti aineettomassa 

muodossa; 

Or. en 

 

Tarkistus  358 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) elinkeinonharjoittaja tarjoaa muita 

sähköisesti suoritettavia palveluita kuin 

palvelut, joiden keskeinen piirre on pääsyn 

b) elinkeinonharjoittaja tarjoaa muita 

sähköisesti suoritettavia palveluita kuin 

palvelut, joiden keskeinen piirre on pääsyn 
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tarjoaminen tekijänoikeudella suojattuihin 

teoksiin ja muuhun suojattuun aineistoon ja 

niiden käytön mahdollistaminen; 

tarjoaminen tekijänoikeudella suojattuihin 

teoksiin ja muuhun suojattuun aineistoon ja 

niiden käytön mahdollistaminen tai 

tekijänoikeudella suojattujen teosten ja 

muun suojatun aineiston, kuten 

sähköisten kirjojen ja verkkomusiikin, 

myynti aineettomassa muodossa; 

Or. en 

 

Tarkistus  359 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) elinkeinonharjoittaja tarjoaa muita 

sähköisesti suoritettavia palveluita kuin 

palvelut, joiden keskeinen piirre on pääsyn 

tarjoaminen tekijänoikeudella suojattuihin 

teoksiin ja muuhun suojattuun aineistoon ja 

niiden käytön mahdollistaminen; 

b) elinkeinonharjoittaja tarjoaa muita 

sähköisesti suoritettavia palveluita kuin 

palvelut, joiden keskeinen piirre on pääsyn 

tarjoaminen tekijänoikeudella suojattuihin 

teoksiin ja muuhun suojattuun aineistoon 

tai niiden käytön mahdollistaminen, tai 

myy tekijänoikeudella suojattuja teoksia 

ja suojattua aineistoa aineettomassa 

muodossa; 

Or. en 

 

Tarkistus  360 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) elinkeinonharjoittaja tarjoaa muita 

sähköisesti suoritettavia palveluita kuin 

palvelut, joiden keskeinen piirre on pääsyn 

tarjoaminen tekijänoikeudella suojattuihin 

teoksiin ja muuhun suojattuun aineistoon ja 

niiden käytön mahdollistaminen; 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 
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Or. en 

 

Tarkistus  361 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 b a) kuluttaja pyrkii hankkimaan 

sähköisesti suoritettavia palveluja, joiden 

keskeinen piirre on pääsyn tarjoaminen 

tekijänoikeudella suojattuihin teoksiin tai 

muuhun suojattuun aineistoon, jonka 

osalta elinkeinonharjoittajalla on 

hallussaan tarvittavat oikeudet alueella, 

jolta kuluttaja aikoo hankkia kyseisiä 

palveluita; 

Or. en 

 

Tarkistus  362 

Herbert Dorfmann, Kinga Gál, Nils Torvalds, Patricija Šulin, Izaskun Bilbao 

Barandica, Csaba Sógor, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ramon Tremosa i Balcells, 

Ádám Kósa, József Nagy, Andrejs Mamikins, Ildikó Gáll-Pelcz, Andor Deli, Ian 

Hudghton, Jill Evans, Josep-Maria Terricabras, László Tőkés, Pascal Arimont 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 b a) hankkimaan sähköisesti 

suoritettavia palveluja, joiden keskeinen 

piirre on pääsyn tarjoaminen 

tekijänoikeudella suojattuihin teoksiin tai 

muuhun suojattuun aineistoon, jonka 

osalta elinkeinonharjoittajalla on 

hallussaan tarvittavat oikeudet alueella, 

jolta kuluttaja aikoo hankkia kyseisiä 

palveluita; 

Or. en 
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Tarkistus  363 

Julia Reda 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 b a) elinkeinonharjoittaja tarjoaa 

sähköisesti suoritettavia palveluja tai 

aineettomia hyödykkeitä, joiden keskeinen 

piirre on pääsyn tarjoaminen 

tekijänoikeudella suojattuihin teoksiin ja 

muuhun suojattuun aineistoon, jonka 

osalta elinkeinonharjoittajalla on 

oikeudet käyttää kyseistä sisältöä kyseessä 

olevilla alueilla; 

Or. en 

 

Tarkistus  364 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 b a) hankkimaan sähköisesti 

suoritettavia palveluja, joiden keskeinen 

piirre on pääsyn tarjoaminen 

tekijänoikeudella suojattuihin teoksiin tai 

muuhun suojattuun aineistoon, jonka 

osalta elinkeinonharjoittajalla on 

hallussaan tarvittavat oikeudet kyseessä 

olevilla alueilla; 

Or. en 

 

Tarkistus  365 

Dennis de Jong 
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Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) elinkeinonharjoittaja tarjoaa muita 

kuin b alakohdassa tarkoitettuja palveluja, 

ja kyseiset palvelut tarjotaan asiakkaalle 

elinkeinonharjoittajan tiloissa tai 
fyysisessä paikassa, jossa 

elinkeinonharjoittaja toimii, eri 

jäsenvaltiossa kuin se, jonka kansalainen 

asiakas on tai jossa asiakkaan asuin- tai 

sijoittautumispaikka on. 

c) hankkimaan muita kuin 

sähköisesti suoritettavia palveluja 

fyysisessä paikassa sen jäsenvaltion 

alueella, jossa elinkeinonharjoittaja toimii. 

Or. en 

 

Tarkistus  366 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) elinkeinonharjoittaja tarjoaa muita 

kuin b alakohdassa tarkoitettuja palveluja, 

ja kyseiset palvelut tarjotaan asiakkaalle 

elinkeinonharjoittajan tiloissa tai 
fyysisessä paikassa, jossa 

elinkeinonharjoittaja toimii, eri 

jäsenvaltiossa kuin se, jonka kansalainen 

asiakas on tai jossa asiakkaan asuin- tai 

sijoittautumispaikka on. 

c) hankkimaan 

elinkeinonharjoittajalta muita kuin 

sähköisesti suoritettavia palveluja, ja 

kyseiset palvelut tarjotaan asiakkaalle 

fyysisessä paikassa jäsenvaltiossa, jossa 

elinkeinonharjoittaja toimii. 

Or. en 

 

Tarkistus  367 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – c alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

c) elinkeinonharjoittaja tarjoaa muita 

kuin b alakohdassa tarkoitettuja palveluja, 

ja kyseiset palvelut tarjotaan asiakkaalle 

elinkeinonharjoittajan tiloissa tai fyysisessä 

paikassa, jossa elinkeinonharjoittaja toimii, 

eri jäsenvaltiossa kuin se, jonka 

kansalainen asiakas on tai jossa asiakkaan 

asuin- tai sijoittautumispaikka on. 

c) elinkeinonharjoittaja tarjoaa muita 

kuin b alakohdassa tarkoitettuja palveluja, 

ja kyseiset palvelut tarjotaan kuluttajalle 

elinkeinonharjoittajan tiloissa tai fyysisessä 

paikassa, jossa elinkeinonharjoittaja toimii, 

eri jäsenvaltiossa kuin se, jonka 

kansalainen kuluttaja on tai jossa 

kuluttajan asuinpaikka on. 

Or. en 

 

Tarkistus  368 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) elinkeinonharjoittaja tarjoaa muita 

kuin b alakohdassa tarkoitettuja palveluja, 

ja kyseiset palvelut tarjotaan asiakkaalle 

elinkeinonharjoittajan tiloissa tai fyysisessä 

paikassa, jossa elinkeinonharjoittaja toimii, 

eri jäsenvaltiossa kuin se, jonka 

kansalainen asiakas on tai jossa asiakkaan 

asuin- tai sijoittautumispaikka on. 

c) elinkeinonharjoittaja tarjoaa muita 

kuin b alakohdassa tarkoitettuja palveluja, 

ja kyseiset palvelut tarjotaan kuluttajalle 

elinkeinonharjoittajan tiloissa tai fyysisessä 

paikassa, jossa elinkeinonharjoittaja toimii, 

eri jäsenvaltiossa kuin se, jonka 

kansalainen kuluttaja on tai jossa 

kuluttajan asuinpaikka on. 

Or. en 

 

Tarkistus  369 

Olga Sehnalová, Biljana Borzan 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 c a) elinkeinonharjoittaja mainostaa 

tuotteen olevan sama useissa 

jäsenvaltioissa. 
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Or. en 

 

Tarkistus  370 

Marlene Mizzi 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Edellä 1 kohdassa vahvistettu 

kielto ei estä elinkeinonharjoittajia 

tarjoamasta yleisiä käyttöehtoja, 

myyntihinnat mukaan luettuina, jotka 

poikkeavat toisistaan eri jäsenvaltioissa ja 

joita tarjotaan kuluttajille tietyllä alueella 

erilaisten kansallisten säännösten, 

standardien ja vaatimusten vuoksi sekä 

sellaisten lisäkustannusten vuoksi, joita 

aiheutuu erilaisen kansallisen sääntely-

ympäristön noudattamisesta muulla kuin 

toimijan valitsemalla alueella. 

Or. en 

 

Tarkistus  371 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Edellä 1 kohdassa vahvistettu 

kielto ei estä elinkeinonharjoittajaa 

soveltamasta jäsenvaltioiden välillä tai 

jäsenvaltion sisällä erilaisia yleisiä 

käyttöehtoja, joita tarjotaan asiakkaille 

tietyllä alueella tai tietylle 

kuluttajaryhmälle, jota ei määritellä 

kansallisuuden, asuinpaikan tai 

väliaikaisen oleskelupaikan perusteella. 

Or. en 
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Tarkistus  372 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Edellä 1 kohdassa vahvistettu 

kielto ei estä elinkeinonharjoittajaa 

tarjoamasta erilaisia yleisiä käyttöehtoja 

tietylle erityiselle kuluttajaryhmälle tai 

tiettyjen alueiden kuluttajille, sillä 

edellytyksellä, että erilainen kohtelu ei 

liity kuluttajan kansallisuuteen tai 

asuinpaikkaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  373 

Dennis de Jong 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Edellä 1 kohdassa vahvistettu 

kielto ei estä elinkeinonharjoittajia 

tarjoamasta yleisiä käyttöehtoja, 

myyntihinnat mukaan luettuina, jotka 

poikkeavat toisistaan eri jäsenvaltioissa 

tai jäsenvaltion sisällä ja jotka tarjotaan 

asiakkaille tietyllä alueella tai tietyille 

asiakasryhmille. 

Or. en 

 

Tarkistus  374 

Morten Løkkegaard 
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Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Edellä 1 kohdassa vahvistettu 

kielto ei velvoita elinkeinonharjoittajaa 

noudattamaan kansallisia oikeudellisia 

vaatimuksia tai tiedottamaan asiakkaille 

näistä vaatimuksista, kun 

elinkeinonharjoittaja ei harjoita 

toimintaansa kyseisessä jäsenvaltiossa tai 

suuntaa toimintaansa siihen. 

Or. en 

Perustelu 

Sisämarkkinoilla on edelleen erilaisia kansallisia tuotevaatimuksia. Yritykset eivät pysty eikä 

niiden voida odottaa pystyvän mukauttamaan tuotteitaan kansallisiin vaatimuksiin 

markkinoilla, joihin ne eivät suuntaa toimintaansa. Siksi tarkistuksessa tehdään selväksi, että 

kun yritys ei harjoita toimintaansa muilla markkinoilla tai suuntaa toimintaansa muille 

markkinoille, se ei ole velvollinen mukauttamaan tuotteitaan kansallisiin vaatimuksiin eikä 

tiedottamaan asiasta kuluttajille, kun nämä tekevät ostoksia ”paikallisten tavoin”. 

 

Tarkistus  375 

Franz Obermayr 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Tämä ei koske tapauksia, joissa 

elinkeinonharjoittaja saisi tavaroiden 

myynnistä pienemmän voiton kuin se, 

jonka hän saa yrityksen 

kotijäsenvaltiossa. 

Or. de 

 

Tarkistus  376 

Franz Obermayr 
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Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 b. Tämä ei koske tapauksia, joissa 

tavaroiden myynti tai esitettävät tiedot 

haittaisivat elinkeinonharjoittajan 

liiketoimintamallia. 

Or. de 

 

Tarkistus  377 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 3 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Edellä 1 kohdassa vahvistettua kieltoa ei 

sovelleta siltä osin kuin unionin oikeudessa 

tai unionin oikeuden mukaisessa 

jäsenvaltioiden lainsäädännössä säädetty 

erityinen säännös estää 

elinkeinonharjoittajaa myymästä tavaroita 

tai tarjoamasta palveluja tietyille 

asiakkaille tai tiettyjen alueiden 

asiakkaille. 

Edellä 1 kohdassa vahvistettua kieltoa ei 

sovelleta siltä osin kuin unionin oikeudessa 

tai unionin oikeuden mukaisessa 

jäsenvaltioiden lainsäädännössä säädetty 

erityinen säännös estää 

elinkeinonharjoittajaa myymästä tavaroita 

tai tarjoamasta palveluja tietyille 

kuluttajille tai tiettyjen alueiden 

kuluttajille. 

Or. en 

 

Tarkistus  378 

Dita Charanzová 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 3 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Kirjojen myynnin osalta 1 kohdassa 

vahvistettu kielto ei estä 

elinkeinonharjoittajia soveltamasta eri 

hintoja tiettyjen alueiden asiakkaisiin siltä 

osin kuin niiden edellytetään tekevän näin 

Poistetaan. 
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unionin oikeuden mukaisen 

jäsenvaltioiden lainsäädännön nojalla. 

Or. en 

 

Tarkistus  379 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 3 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Kirjojen myynnin osalta 1 kohdassa 

vahvistettu kielto ei estä 

elinkeinonharjoittajia soveltamasta eri 

hintoja tiettyjen alueiden asiakkaisiin siltä 

osin kuin niiden edellytetään tekevän näin 

unionin oikeuden mukaisen 

jäsenvaltioiden lainsäädännön nojalla. 

Edellä 1 kohdassa vahvistettu kielto ei estä 

elinkeinonharjoittajia tarjoamasta erilaisia 

yleisiä käyttöehtoja, eri hinnat mukaan 

luettuina, tiettyjen alueiden kuluttajille. 

Or. en 

 

Tarkistus  380 

Julia Reda 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 3 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Kirjojen myynnin osalta 1 kohdassa 

vahvistettu kielto ei estä 

elinkeinonharjoittajia soveltamasta eri 

hintoja tiettyjen alueiden asiakkaisiin siltä 

osin kuin niiden edellytetään tekevän näin 
unionin oikeuden mukaisen 

jäsenvaltioiden lainsäädännön nojalla. 

Kirjojen ja niiden sähköisen version 

myynnin osalta 1 kohdassa vahvistettu 

kielto ei rajoita hinnoittelua koskevan 

unionin oikeuden mukaisen 

erityislainsäädännön soveltamista 

jäsenvaltioissa. 

Or. en 

 

Tarkistus  381 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 
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Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Elinkeinonharjoittajien on 

ilmoitettava yleiset käyttöehdot ja 

mahdolliset rajoitukset tämän asetuksen 

mukaisesti viimeistään tilausprosessin 

käynnistyessä Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 2011/83/EU 

8 artiklan mukaisesti.1 a 

 _______________ 

 1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2011/83/EU, annettu 25 päivänä 

lokakuuta 2011, kuluttajan oikeuksista, 

neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta 

sekä neuvoston direktiivin 85/577/ETY ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 97/7/EY kumoamisesta (EUVL 

L 304, 22.11.2011, s. 64). 

Or. en 

 

Tarkistus  382 

Othmar Karas 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Sopimuksentekoon sovelletaan sen 

valtion lainsäädäntöä, johon kauppias on 

sijoittautunut. 

Or. de 

Perustelu 

Joissakin maissa sopimuksentekoon analogisesti ja internetissä sovelletaan periaatetta 

”invitatio ad offerendum”, eli verkkomyynnissä ei ole heti kyse sopimuksenteosta vaan 

elinkeinonharjoittajan esittämästä tarjouksesta. Muualla verkkokaupassa on kyse suorasta 



 

AM\1117512FI.docx 67/92 PE599.759v01-00 

 FI 

sopimuksenteosta. Tämä kohta koskee vain sopimuksentekoa eikä oikeuspaikkaa tai 

aktiivisessa myynnissä sovellettavaa lainsäädäntöä. 

 

Tarkistus  383 

Dita Charanzová 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 3 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 b. Asetuksen (EY) N:o 593/2008 

6 artiklaa sovellettaessa kuluttajan 

asuinpaikan katsotaan olevan 

jäsenvaltiossa, jossa on 

elinkeinonharjoittajan lopullinen 

toimituspaikka. 

 Asetuksen (EU) N:o 1215/2012 

17 artiklaa sovellettaessa jäsenvaltioksi, 

jossa kuluttajalla on kotipaikka, katsotaan 

se jäsenvaltio, johon elinkeinonharjoittaja 

on sijoittautunut. 

Or. en 

 

Tarkistus  384 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Elinkeinonharjoittajat eivät saa 

soveltaa erilaisia maksuehtoja asiakkaan 

kansallisuuteen tai asuin- tai 

sijoittautumispaikkaan, maksutilin 

sijaintiin, maksupalvelun tarjoajan 

sijoittautumispaikkaan tai maksuvälineen 

myöntämispaikkaan unionissa liittyvistä 

syistä minkäänlaisessa tavaroiden 

myynnissä tai palvelujen tarjoamisessa, 

kun 

1. Elinkeinonharjoittaja ei saa 

soveltaa erilaisia maksuehtoja kuluttajan 

kansallisuuteen tai asuinpaikkaan, 

maksutilin sijaintiin, maksupalvelun 

tarjoajan sijoittautumispaikkaan tai 

maksuvälineen myöntämispaikkaan 

unionissa liittyvistä syistä tilisiirron, 

suoraveloituksen tai tietyn 

maksutuotemerkin ja luokan 

korttipohjaisen maksuvälineen käytön 
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yhteydessä, kun 

Or. en 

 

Tarkistus  385 

Dennis de Jong 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Elinkeinonharjoittajat eivät saa 

soveltaa erilaisia maksuehtoja asiakkaan 

kansallisuuteen tai asuin- tai 

sijoittautumispaikkaan, maksutilin 

sijaintiin, maksupalvelun tarjoajan 

sijoittautumispaikkaan tai maksuvälineen 

myöntämispaikkaan unionissa liittyvistä 

syistä minkäänlaisessa tavaroiden 

myynnissä tai palvelujen tarjoamisessa, 

kun 

1. Elinkeinonharjoittajat eivät saa 

hyväksymissään maksuvälineissä eli 

tilisiirroissa, suoraveloituksissa tai tietyn 

maksutuotemerkin ja luokan 

korttipohjaisessa maksuvälineessä 
soveltaa maksutapahtumiin erilaisia 

ehtoja asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- 

tai sijoittautumispaikkaan, maksutilin 

sijaintiin, maksupalvelun tarjoajan 

sijoittautumispaikkaan tai maksuvälineen 

myöntämispaikkaan unionissa liittyvistä 

syistä, kun 

Or. en 

 

Tarkistus  386 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Elinkeinonharjoittajat eivät saa 

soveltaa erilaisia maksuehtoja asiakkaan 

kansallisuuteen tai asuin- tai 

sijoittautumispaikkaan, maksutilin 

sijaintiin, maksupalvelun tarjoajan 

sijoittautumispaikkaan tai maksuvälineen 

myöntämispaikkaan unionissa liittyvistä 

syistä minkäänlaisessa tavaroiden 

myynnissä tai palvelujen tarjoamisessa, 

kun 

1. Elinkeinonharjoittajat eivät saa 

soveltaa erilaisia maksuehtoja kuluttajan 

kansallisuuteen tai asuinpaikkaan, 

maksutilin sijaintiin, maksupalvelun 

tarjoajan sijoittautumispaikkaan tai 

maksuvälineen myöntämispaikkaan 

unionissa liittyvistä syistä minkäänlaisessa 

tavaroiden myynnissä tai palvelujen 

tarjoamisessa, kun 
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Or. en 

 

Tarkistus  387 

Inese Vaidere 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Elinkeinonharjoittajat eivät saa 

soveltaa erilaisia maksuehtoja asiakkaan 

kansallisuuteen tai asuin- tai 

sijoittautumispaikkaan, maksutilin 

sijaintiin, maksupalvelun tarjoajan 

sijoittautumispaikkaan tai maksuvälineen 

myöntämispaikkaan unionissa liittyvistä 

syistä minkäänlaisessa tavaroiden 

myynnissä tai palvelujen tarjoamisessa, 

kun 

1. Elinkeinonharjoittajat eivät saa 

soveltaa erilaisia maksuehtoja asiakkaan 

kansallisuuteen, asuinpaikkaan, 

väliaikaiseen oleskelupaikkaan tai 

sijoittautumispaikkaan, maksutilin 

sijaintiin, maksupalvelun tarjoajan 

sijoittautumispaikkaan tai maksuvälineen 

myöntämispaikkaan unionissa liittyvistä 

syistä minkäänlaisessa tavaroiden 

myynnissä tai palvelujen tarjoamisessa, 

kun 

Or. en 

 

Tarkistus  388 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Elinkeinonharjoittajat eivät saa 

soveltaa erilaisia maksuehtoja asiakkaan 

kansallisuuteen tai asuin- tai 

sijoittautumispaikkaan, maksutilin 

sijaintiin, maksupalvelun tarjoajan 

sijoittautumispaikkaan tai maksuvälineen 

myöntämispaikkaan unionissa liittyvistä 

syistä minkäänlaisessa tavaroiden 

myynnissä tai palvelujen tarjoamisessa, 

kun 

1. Elinkeinonharjoittaja ei saa 

soveltaa erilaisia ehtoja 

maksutapahtumiin asiakkaan 

kansallisuuteen, asuinpaikkaan, 

väliaikaiseen oleskelupaikkaan tai 

sijoittautumispaikkaan, maksutilin 

sijaintiin, maksupalvelun tarjoajan 

sijoittautumispaikkaan tai maksuvälineen 

myöntämispaikkaan unionissa liittyvistä 

syistä, kun 

Or. en 
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Perustelu 

Perustuu esittelijän laatimaan tarkistukseen, mutta säilyttää asiakkaan käsitteen tekstissä. 

 

Tarkistus  389 

Maria Grapini 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Elinkeinonharjoittajat eivät saa 

soveltaa erilaisia maksuehtoja asiakkaan 

kansallisuuteen tai asuin- tai 

sijoittautumispaikkaan, maksutilin 

sijaintiin, maksupalvelun tarjoajan 

sijoittautumispaikkaan tai maksuvälineen 

myöntämispaikkaan unionissa liittyvistä 

syistä minkäänlaisessa tavaroiden 

myynnissä tai palvelujen tarjoamisessa, 

kun 

1. Elinkeinonharjoittajat eivät saa 

soveltaa erilaisia maksuehtoja asiakkaan 

kansallisuuteen tai asuin- tai 

sijoittautumispaikkaan, maksutilin 

sijaintiin, maksupalvelun tarjoajan 

sijoittautumispaikkaan tai maksuvälineen 

myöntämispaikkaan unionissa liittyvistä 

syistä minkäänlaisessa tavaroiden 

myynnissä tai palvelujen tarjoamisessa 

sisämarkkinoilla, kun 

Or. ro 

 

Tarkistus  390 

Dennis de Jong 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) maksut suoritetaan sähköisinä 

maksutapahtumina tilisiirtona, 

suoraveloituksena tai korttipohjaisella 

maksuvälineellä saman 

maksutuotemerkin sisällä; 

Poistetaan. 

Or. en 
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Tarkistus  391 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) maksut suoritetaan sähköisinä 

maksutapahtumina tilisiirtona, 

suoraveloituksena tai korttipohjaisella 

maksuvälineellä saman 

maksutuotemerkin sisällä; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  392 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) maksunsaaja voi pyytää 

maksajalta direktiivin (EU) 2015/2366 

mukaista vahvaa asiakkaan tunnistamista; 

ja 

b) maksajan henkilöllisyys tai 

maksuvälineen käytön pätevyys voidaan 

todentaa käyttämällä direktiivin 

(EU) 2015/2366 mukaista vahvaa 

kuluttajan tunnistamista; ja 

Or. en 

 

Tarkistus  393 

Dennis de Jong 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) maksunsaaja voi pyytää 

maksajalta direktiivin (EU) 2015/2366 

mukaista vahvaa asiakkaan tunnistamista; 

b) maksajan henkilöllisyys tai 

maksuvälineen käytön pätevyys voidaan 

todentaa käyttämällä direktiivin 
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ja (EU) 2015/2366 mukaista vahvaa 

asiakkaan tunnistamista; 

Or. en 

 

Tarkistus  394 

Ashley Fox, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) maksunsaaja voi pyytää 

maksajalta direktiivin (EU) 2015/2366 

mukaista vahvaa asiakkaan 

tunnistamista; ja 

b) tunnistamisvaatimukset täyttyvät 

direktiivin (EU) 2015/2366 mukaisesti; ja 

Or. en 

 

Tarkistus  395 

Dita Charanzová 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) maksunsaaja voi pyytää 

maksajalta direktiivin (EU) 2015/2366 

mukaista vahvaa asiakkaan 

tunnistamista; ja 

b) tunnistamisvaatimukset täyttyvät 

direktiivin (EU) 2015/2366 mukaisesti; ja 

Or. en 

Perustelu 

Asiakkaan vahvan tunnistamisen teknisiä sääntelystandardeja ei ole vielä hyväksytty, joten on 

viitattava koko direktiiviin, kunnes ne hyväksytään ja tiedetään, mitä lopullisessa 

täytäntöönpanosäädöksessä säädetään. 

 

Tarkistus  396 

Inese Vaidere 
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Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) maksunsaaja voi pyytää maksajalta 

direktiivin (EU) 2015/2366 mukaista 

vahvaa asiakkaan tunnistamista; ja 

b) elinkeinonharjoittaja voi pyytää 

maksajalta direktiivin (EU) 2015/2366 

mukaista vahvaa asiakkaan tunnistamista; 

ja 

Or. en 

 

Tarkistus  397 

Dennis de Jong 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) maksut suoritetaan maksunsaajan 

hyväksymässä valuutassa. 

c) maksutapahtumat suoritetaan 

elinkeinonharjoittajan hyväksymässä 

valuutassa. 

Or. en 

 

Tarkistus  398 

Inese Vaidere 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) maksut suoritetaan maksunsaajan 

hyväksymässä valuutassa. 

c) maksut suoritetaan 

elinkeinonharjoittajan hyväksymässä 

valuutassa. 

Or. en 
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Tarkistus  399 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Anna Hedh, Christel 

Schaldemose 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) maksut suoritetaan maksunsaajan 

hyväksymässä valuutassa. 

c) maksut suoritetaan 

elinkeinonharjoittajan hyväksymässä 

valuutassa. 

Or. en 

 

Tarkistus  400 

Maria Grapini 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Vähittäiskaupan alalla toimivilla 

yrityksillä voi olla mahdollisuus olla 

toimittamatta tavaroita, kunnes maksu on 

vahvistettu. 

Or. ro 

 

Tarkistus  401 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Edellä 1 kohdassa vahvistettu kielto 

ei poista elinkeinonharjoittajien 

mahdollisuutta periä maksuja sellaisten 

korttipohjaisten maksuvälineiden käytöstä, 

joiden siirtohintoja ei säännellä asetuksen 

(EU) 2015/751 II luvun nojalla, ja niistä 

maksupalveluista, joihin asetusta (EU) 

2. Edellä 1 kohdassa vahvistettu kielto 

ei poista elinkeinonharjoittajien 

mahdollisuutta periä maksuja sellaisten 

korttipohjaisten maksuvälineiden käytöstä, 

joiden siirtohintoja ei säännellä asetuksen 

(EU) 2015/751 II luvun nojalla, ja niistä 

maksupalveluista, joihin asetusta (EU) 
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N:o 260/2012 ei sovelleta. Tällaiset maksut 

eivät saa ylittää maksuvälineen käytöstä 

elinkeinonharjoittajalle aiheutuneita 

kustannuksia. 

N:o 260/2012 ei sovelleta. Tällaiset maksut 

eivät saa ylittää maksuvälineen käytöstä 

elinkeinonharjoittajalle aiheutuneita 

kustannuksia. Maksut voivat sisältää 

elinkeinonharjoittajalle sekä suoraan että 

välillisesti aiheutuneita kustannuksia, 

kuten sähköisistä maksuista veloitettavia 

maksutapahtumanmaksuja. 

Or. en 

 

Tarkistus  402 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Edellä 1 kohdassa vahvistettu kielto 

ei poista elinkeinonharjoittajien 

mahdollisuutta periä maksuja sellaisten 

korttipohjaisten maksuvälineiden käytöstä, 

joiden siirtohintoja ei säännellä asetuksen 

(EU) 2015/751 II luvun nojalla, ja niistä 

maksupalveluista, joihin asetusta (EU) 

N:o 260/2012 ei sovelleta. Tällaiset maksut 

eivät saa ylittää maksuvälineen käytöstä 

elinkeinonharjoittajalle aiheutuneita 

kustannuksia. 

2. Edellä 1 kohdassa vahvistettu kielto 

ei poista elinkeinonharjoittajan 

mahdollisuutta periä maksuja sellaisten 

korttipohjaisten maksuvälineiden käytöstä, 

joiden siirtohintoja ei säännellä asetuksen 

(EU) 2015/751 II luvun nojalla, ja niistä 

maksupalveluista, joihin asetusta (EU) 

N:o 260/2012 ei sovelleta. Tällaiset maksut 

eivät saa ylittää maksuvälineen käytöstä 

elinkeinonharjoittajalle aiheutuneita suoria 

kustannuksia. 

Or. en 

 

Tarkistus  403 

Othmar Karas 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Jos luottokelpoisuutta ei voida tarkastaa 

kuluttajan kotimaassa tai siitä aiheutuisi 

kohtuuttomasti vaivaa, se on 
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objektiivisesti perusteltu syy sulkea 

laskulla ostaminen pois 

maksuvaihtoehdoista. 

Or. de 

 

Tarkistus  404 

Andreas Schwab 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Edellä 1 kohdassa esitetty kielto ei 

sulje pois sitä, että elinkeinonharjoittaja 

voi vaatia ennakkomaksua, ennen tavaran 

lähettämistä tai palvelun suorittamista, jos 

sillä ei ole muita keinoja varmistaa, että 

ostaja suorittaa maksun. 

Or. de 

Perustelu 

Händler in Deutschland beschränken die Akzeptanz einer Zahlung in Onlineshops sehr häufig 

auf deutsche Konten, da nur hier eine Kreditwürdigkeitsprüfung / eine Solvenzeinstufung über 

bekannte Dienstleister (z.B. Schufa) möglich ist. Da eine solche Kreditwürdigkeitsprüfung / 

Solvenzeinstufung nicht in allen Mitgliedstaaten möglich ist, würde der Händler das Risiko 

eines Zahlungsausfalles eingehen, sollte eine Ungleichbehandlung nicht mehr möglich sein. 

Die Möglichkeit, im Falle der Angabe eines nicht-deutschen Kontos eine Vorauszahlung zu 

verlangen, muss deswegen gegeben sein. 

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 

Tarkistus  405 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Sopimukset, joissa elinkeinonharjoittajille 

asetetaan passiivista myyntiä koskevia 

velvollisuuksia, jotka edellyttävät niiden 

toimivan tämän asetuksen vastaisesti, ovat 

Asetuksessa (EU) N:o 330/2010 

tarkoitettujen sopimusten määräykset, 

joissa elinkeinonharjoittajille asetetaan 

passiivista myyntiä koskevia 
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mitättömiä. velvollisuuksia, jotka eivät ole SEUT-

sopimuksen 101 artiklan ja asetuksen 

(EU) N:o 330/2010 mukaisia ja jotka 

edellyttävät niiden toimivan tämän 

asetuksen vastaisesti, ovat mitättömiä. 

Or. en 

 

Tarkistus  406 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Sopimukset, joissa elinkeinonharjoittajille 

asetetaan passiivista myyntiä koskevia 

velvollisuuksia, jotka edellyttävät niiden 

toimivan tämän asetuksen vastaisesti, ovat 

mitättömiä. 

Sopimusehdot, joissa 

elinkeinonharjoittajilta vaaditaan 

asetuksessa (EU) N:o 330/2010 

tarkoitettuja passiivista myyntiä koskevia 

toimia ja jotka eivät ole SEUT-

sopimuksen 101 artiklan ja asetuksen 

(EU) N:o 330/2010 mukaisia, ovat 

mitättömiä. 

Or. en 

 

Tarkistus  407 

Maria Grapini 

 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Sopimukset, joissa elinkeinonharjoittajille 

asetetaan passiivista myyntiä koskevia 

velvollisuuksia, jotka edellyttävät niiden 

toimivan tämän asetuksen vastaisesti, ovat 

mitättömiä. 

Sopimukset, joissa elinkeinonharjoittajille 

asetetaan passiivista myyntiä koskevia 

velvollisuuksia, jotka edellyttävät niiden 

toimivan tämän asetuksen vastaisesti, ovat 

mitättömiä. Passiivisiin 

myyntisopimuksiin sovellettava laki on 

elinkeinonharjoittajan laki. 

Or. ro 
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Tarkistus  408 

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard 

 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Sopimukset, joissa elinkeinonharjoittajille 

asetetaan passiivista myyntiä koskevia 

velvollisuuksia, jotka edellyttävät niiden 

toimivan tämän asetuksen vastaisesti, ovat 

mitättömiä. 

Sopimusehdot, joissa 

elinkeinonharjoittajille asetetaan 

asetuksessa (EU) N:o 330/2010 

tarkoitettuja passiivista myyntiä koskevia 

velvollisuuksia, jotka edellyttävät niiden 

toimivan tämän asetuksen vastaisesti, ovat 

mitättömiä. 

Or. en 

 

Tarkistus  409 

Julia Reda 

 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Sopimukset, joissa elinkeinonharjoittajille 

asetetaan passiivista myyntiä koskevia 

velvollisuuksia, jotka edellyttävät niiden 

toimivan tämän asetuksen vastaisesti, ovat 

mitättömiä. 

Määräykset, joissa elinkeinonharjoittajille 

asetetaan asetuksessa (EU) N:o 330/2010 

tarkoitettuja passiivista myyntiä koskevia 

velvollisuuksia, jotka edellyttävät niiden 

toimivan tämän asetuksen vastaisesti, ovat 

mitättömiä. 

Or. en 

 

Tarkistus  410 

Marco Zullo 

 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Sopimukset, joissa elinkeinonharjoittajille 

asetetaan passiivista myyntiä koskevia 

Sopimusehdot, joissa 

elinkeinonharjoittajille asetetaan passiivista 
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velvollisuuksia, jotka edellyttävät niiden 

toimivan tämän asetuksen vastaisesti, ovat 

mitättömiä. 

myyntiä koskevia velvollisuuksia, jotka 

edellyttävät niiden toimivan tämän 

asetuksen vastaisesti, ovat mitättömiä. 

Or. it 

 

Tarkistus  411 

Marlene Mizzi 

 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Tässä asetuksessa säädettyjä kieltoja ei 

sovelleta tilanteissa, joissa 

elinkeinonharjoittajia sitoo sopimus, joka 

velvoittaa ne rajoittamaan passiivista 

myyntiään ja tarjoamaan palveluja ja/tai 

myymään tuotteita tietyssä maassa 

kyseisessä maassa toimivan 

tarjoajan/jakelijan kanssa solmitun 

sopimussuhteen luonteen vuoksi, ja 

tällaiset rajoitukset ovat SEUT-

sopimuksen 101 artiklan ja asetuksen 

(EU) N:o 330/2010 mukaisia. 

Or. en 

 

Tarkistus  412 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Lucy Anderson, 

Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Tämän asetuksen 3, 4 ja 5 artiklassa 

säädettyjä kieltoja ei sovelleta tilanteissa, 

joissa elinkeinonharjoittajaa sitoo 

sopimus, joka velvoittaa sen rajoittamaan 

passiivista myyntiään, ja tällaiset 

rajoitukset ovat SEUT-sopimuksen 101 

artiklan ja asetuksen (EU) N:o 330/2010 
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mukaisia. 

Or. en 

 

Tarkistus  413 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Tilanteissa, joissa elinkeinonharjoittajia 

sitoo sopimus, joka velvoittaa ne 

rajoittamaan passiivista myyntiään 

SEUT-sopimuksen 101 artiklan ja 

asetuksen (EU) N:o 330/2010 mukaisesti, 

tämän asetuksen 3, 4 ja 5 artiklassa 

säädettyjä kieltoja ei sovelleta. 

Or. en 

 

Tarkistus  414 

Antanas Guoga 

 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 

yksi tai useampi elin, joka vastaa tämän 

asetuksen täytäntöönpanon valvonnasta. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

nimetyllä elimellä tai elimillä on riittävät 

ja toimivat keinot valvoa tämän asetuksen 

täytäntöönpanoa. 

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 

yksi tai useampi elin, joka vastaa tämän 

asetuksen tehokkaan täytäntöönpanon 

valvonnasta. 

Or. en 

 

Tarkistus  415 

Antanas Guoga 
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Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä 

tämän asetuksen säännösten rikkomiseen 

sovellettavista seuraamuksista ja 

toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 

niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. 

Säädettyjen seuraamusten on oltava 

tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 

Or. en 

 

Tarkistus  416 

Dennis de Jong 

 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Kuluttajille annettava apu Asiakkaille annettava apu 

Or. en 

 

Tarkistus  417 

Dennis de Jong 

 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Kunkin jäsenvaltion on annettava 

yhdelle tai useammalle elimelle vastuu 

käytännön avun antamisesta kuluttajille 

tämän asetuksen soveltamisesta johtuvissa 

kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan 

välisissä riita-asioissa. Kunkin jäsenvaltion 

on nimettävä yksi tai useampi elin, joka 

vastaa tästä tehtävästä. 

1. Kunkin jäsenvaltion on annettava 

yhdelle tai useammalle elimelle vastuu 

käytännön avun antamisesta kuluttajille ja 

elinkeinonharjoittajille tämän asetuksen 

soveltamisesta johtuvissa kuluttajan ja 

elinkeinonharjoittajan välisissä tai 

elinkeinonharjoittajien välisissä riita-

asioissa. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 

yksi tai useampi elin, joka vastaa tästä 

tehtävästä. 
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Or. en 

 

Tarkistus  418 

Antanas Guoga 

 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Kunkin jäsenvaltion on annettava 

yhdelle tai useammalle elimelle vastuu 
käytännön avun antamisesta kuluttajille 

tämän asetuksen soveltamisesta johtuvissa 

kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan 

välisissä riita-asioissa. Kunkin jäsenvaltion 

on nimettävä yksi tai useampi elin, joka 

vastaa tästä tehtävästä. 

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 

yksi tai useampi elin, joka vastaa 
käytännön avun antamisesta kuluttajille 

tämän asetuksen soveltamisesta johtuvissa 

kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan 

välisissä riita-asioissa. Kunkin jäsenvaltion 

on nimettävä yksi tai useampi elin, joka 

vastaa tästä tehtävästä. 

Or. en 

 

Tarkistus  419 

Dennis de Jong 

 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 

elinten on tarjottava kuluttajien käyttöön 

yhtenäinen mallilomake valitusten 

tekemiseksi 1 kohdassa ja 7 artiklan 

1 kohdassa tarkoitetuille elimille. Komissio 

avustaa näitä elimiä mallilomakkeen 

laatimisessa. 

2. Komissio antaa delegoituja 

säädöksiä, joissa säädetään valitusten 

tekemiseen 1 kohdassa ja 7 artiklan 

1 kohdassa tarkoitetuille elimille 

käytettäviä yhtenäisiä mallilomakkeita 

koskevista vaatimuksista. 

 [Jos tämä tarkistus hyväksytään, tekstiin 

on tehtävä lisää muutoksia, sillä siihen on 

lisättävä asianmukainen johdanto-osan 

kappale ja säädösvallan siirtämistä 

koskeva artikla.] 

Or. en 
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Tarkistus  420 

Evelyne Gebhardt, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer 

 

Ehdotus asetukseksi 

8 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 8 a artikla 

 Oikeuspaikan valinta 

 1.  Sen toteamiseksi, voidaanko 

elinkeinonharjoittaja, jonka toiminta 

perustuu kauppaan omalla tai välittäjän 

verkkosivustolla, katsoa 

elinkeinonharjoittajaksi, joka harjoittaa 

toimintaansa kuluttajan 

asuinjäsenvaltiossa asetuksessa (EU) 

N:o 1215/2012 olevan 17 artiklan 

mukaisesti, on tarkastettava ennen 

kulutustavaroiden myyntisopimuksen 

tekemistä, käykö kyseiseltä 

verkkosivustolta ja elinkeinonharjoittajan 

koko toiminnasta ilmi, että sen 

liiketoiminta on suunnattu kuluttajille, 

jotka asuvat yhdessä tai useammassa 

muussa jäsenvaltiossa. 

 2.  Seuraavien kriteerien, joiden 

luettelo ei ole tyhjentävä, perusteella 

voidaan todeta, että 

elinkeinonharjoittajan toiminta on 

suunnattu kuluttajan asuinjäsenvaltioon: 

toiminnan kansainvälinen luonne, 

reittikuvaus muista jäsenvaltioista 

elinkeinonharjoittajan 

sijoittautumispaikalle, muun kielen tai 

valuutan käyttö kuin 

elinkeinonharjoittajan kotijäsenvaltiossa 

yleensä käytetty kieli tai valuutta sekä 

mahdollisuus tehdä varaus tai 

varausvahvistus kyseisellä muulla 

kielellä, puhelinnumeron esittäminen 

kansainvälisen suuntanumeron kanssa, 

maksut internetin tukipalvelulle muissa 

jäsenvaltioissa asuvien kuluttajien pääsyn 

helpottamiseksi elinkeinonharjoittajan tai 

välittäjän verkkosivustolle, muun ylätason 

aluetunnuksen käyttäminen kuin 

elinkeinonharjoittajan 
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sijoittautumisjäsenvaltion aluetunnus 

sekä maininta kansainvälisestä 

asiakaskunnasta, joka koostuu eri 

jäsenvaltioissa asuvista asiakkaista. 

 3.  Yksittäistapauksessa suuntaamisen 

tunnusmerkkien tarkastuksen yhteydessä 

ei voi olla kyse vain siitä, että 

elinkeinonharjoittajan tai sen välittäjän 

verkkosivusto on asetettu toisessa 

jäsenvaltiossa asuvien kuluttajien 

saataville. 

Or. de 

Perustelu 

Sofern zumindest eines der beschriebenen Kriterien ( siehe EuGH Rspr. C-144/09, Hotel 

Alpenhof sowie C-585/08, Pammer) erfüllt ist bzw. ein gleichwertiges Kriterium vorliegt, 

durch welches Rückschlüsse auf den objektivierbaren Willen des Unternehmers gemacht 

werden kann, die nahe legen, dass der Unternehmer seine berufliche oder gewerbliche 

Tätigkeit auf den Wohnsitz-Mitgliedstaat des Verbrauchers ausrichtet, sieht Artikel 6 Absatz 1 

lit.b Rom I-VO vor, dass unabhängig von der Rechtswahl zwingende nationale 

Verbraucherschutzvorschriften zur Anwendung kommen. Diese Regelung und darauf ist hier 

besonders hinzuweisen, wird sowohl durch die Verordnung Nr. 1215/2012 als auch die 

Rechtsprechung des Gerichtshofs unterstrichen, denn nur unter der Beibehaltung dieser 

Voraussetzungen kann die Zuordnung zu einem bestimmten Gerichtsstand und das Niveau des 

anwendbaren Verbraucherschutzes vorhersehbar bleiben. Bei Verträgen, bei denen die eine 

Partei als schwächer angesehen wird, sollte diese Vertragspartei durch Kollisionsnormen 

geschützt werden, die für sie günstiger sind als die allgemeinen Regeln (siehe 

Erwägungsgrund 23 Rom I). Dieser Schutzstandard sollte unbedingt von der Verordnung 

unberührt bleiben. 

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 

 

Tarkistus  421 

Marco Zullo 

 

Ehdotus asetukseksi 

8 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 8 a artikla 

 Tuomioistuimen toimivalta 

 Jos elinkeinonharjoittaja on pk-yritys tai 

mikroyritys, eikä se ole selvästi ilmaissut 
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aikomustaan suunnata toimintaansa 

asiakkaan jäsenvaltioon, osapuolet voivat 

nostaa kanteen sen jäsenvaltion 

tuomioistuimessa, jossa 

elinkeinonharjoittajalla on kotipaikka. 

Or. it 

 

Tarkistus  422 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Komissio antaa Euroopan 

parlamentille, neuvostolle ja Euroopan 

talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen 

tämän asetuksen arvioinnista viimeistään 

[kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen 

voimaantulosta] ja tämän jälkeen viiden 

vuoden välein. Kertomukseen on 

tarvittaessa liityttävä ehdotus tämän 

asetuksen muuttamiseksi oikeudellisen, 

teknisen ja taloudellisen kehityksen 

valossa. 

1. Komissio antaa Euroopan 

parlamentille, neuvostolle ja Euroopan 

talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen 

tämän asetuksen arvioinnista viimeistään 

[viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen 

voimaantulosta] ja tämän jälkeen viiden 

vuoden välein. Kertomukseen on 

tarvittaessa liityttävä ehdotus tämän 

asetuksen muuttamiseksi oikeudellisen, 

teknisen ja taloudellisen kehityksen 

valossa. 

Or. en 

 

Tarkistus  423 

Dennis de Jong 

 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Komissio antaa Euroopan 

parlamentille, neuvostolle ja Euroopan 

talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen 

tämän asetuksen arvioinnista viimeistään 

[kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen 

voimaantulosta] ja tämän jälkeen viiden 

1. Komissio antaa Euroopan 

parlamentille, neuvostolle ja Euroopan 

talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen 

tämän asetuksen arvioinnista viimeistään 

[viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen 

voimaantulosta] ja tämän jälkeen viiden 
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vuoden välein. Kertomukseen on 

tarvittaessa liityttävä ehdotus tämän 

asetuksen muuttamiseksi oikeudellisen, 

teknisen ja taloudellisen kehityksen 

valossa. 

vuoden välein. Kertomukseen on 

tarvittaessa liityttävä ehdotus tämän 

asetuksen muuttamiseksi oikeudellisen, 

teknisen ja taloudellisen kehityksen 

valossa. 

Or. en 

 

Tarkistus  424 

Philippe Juvin 

 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Komissio antaa Euroopan 

parlamentille, neuvostolle ja Euroopan 

talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen 

tämän asetuksen arvioinnista viimeistään 

[kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen 

voimaantulosta] ja tämän jälkeen viiden 

vuoden välein. Kertomukseen on 

tarvittaessa liityttävä ehdotus tämän 

asetuksen muuttamiseksi oikeudellisen, 

teknisen ja taloudellisen kehityksen 

valossa. 

1. Komissio antaa Euroopan 

parlamentille, neuvostolle ja Euroopan 

talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen 

tämän asetuksen arvioinnista viimeistään 

[neljän vuoden kuluttua tämän asetuksen 

voimaantulosta] ja tämän jälkeen viiden 

vuoden välein. Kertomukseen on 

tarvittaessa liityttävä ehdotus tämän 

asetuksen muuttamiseksi oikeudellisen, 

teknisen ja taloudellisen kehityksen 

valossa. 

Or. fr 

 

Tarkistus  425 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Komissio antaa Euroopan 

parlamentille, neuvostolle ja Euroopan 

talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen 

tämän asetuksen arvioinnista viimeistään 

[kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen 

voimaantulosta] ja tämän jälkeen viiden 

vuoden välein. Kertomukseen on 

1. Komissio antaa Euroopan 

parlamentille, neuvostolle ja Euroopan 

talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen 

tämän asetuksen arvioinnista viimeistään 

[kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen 

voimaantulosta] ja tämän jälkeen viiden 

vuoden välein. Kertomukseen on 
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tarvittaessa liityttävä ehdotus tämän 

asetuksen muuttamiseksi oikeudellisen, 

teknisen ja taloudellisen kehityksen 

valossa. 

tarvittaessa liityttävä ehdotus tämän 

asetuksen muuttamiseksi oikeudellisen, 

teknisen ja taloudellisen kehityksen 

valossa. 

Or. en 

 

Tarkistus  426 

Sabine Verheyen, Angelika Niebler 

 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa 

ensimmäisessä arvioinnissa on 

tarkasteltava erityisesti sitä, olisiko 

4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa 

säädettyä kieltoa sovellettava myös 

sähköisesti suoritettaviin palveluihin, 

joiden keskeinen piirre on pääsyn 

tarjoaminen tekijänoikeudella 

suojattuihin teoksiin ja muuhun 

suojattuun aineistoon ja niiden käytön 

mahdollistaminen, sillä edellytyksellä, että 

elinkeinonharjoittajalla on hallussaan 

tarvittavat oikeudet kyseessä oleville 

alueille. 

Poistetaan. 

Or. de 

Perustelu 

Pääsyn tarjoamisen tekijänoikeudella suojattuihin teoksiin ja muuhun suojattuun aineistoon 

ja niiden käytön mahdollistamisen olisi edelleen jäätävä tämän asetuksen soveltamisalan 

ulkopuolelle. Näin estetään päällekkäisyys muun EU:n lainsäädännön kanssa. 

Tarkistus  427 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa 2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa 
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ensimmäisessä arvioinnissa on 

tarkasteltava erityisesti sitä, olisiko 

4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa 

säädettyä kieltoa sovellettava myös 

sähköisesti suoritettaviin palveluihin, 

joiden keskeinen piirre on pääsyn 

tarjoaminen tekijänoikeudella 

suojattuihin teoksiin ja muuhun 

suojattuun aineistoon ja niiden käytön 

mahdollistaminen, sillä edellytyksellä, että 

elinkeinonharjoittajalla on hallussaan 

tarvittavat oikeudet kyseessä oleville 

alueille. 

ensimmäisessä arvioinnissa on 

tarkasteltava erityisesti sitä, olisiko tämän 

asetuksen soveltamisalaa laajennettava 

kattamaan muita aloja, kuten rahoitusala, 

sähköinen viestintä tai 

terveydenhuoltopalvelut. 

Or. en 

 

Tarkistus  428 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa 

ensimmäisessä arvioinnissa on 

tarkasteltava erityisesti sitä, olisiko 

4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa 

säädettyä kieltoa sovellettava myös 

sähköisesti suoritettaviin palveluihin, 

joiden keskeinen piirre on pääsyn 

tarjoaminen tekijänoikeudella 

suojattuihin teoksiin ja muuhun 

suojattuun aineistoon ja niiden käytön 

mahdollistaminen, sillä edellytyksellä, että 

elinkeinonharjoittajalla on hallussaan 

tarvittavat oikeudet kyseessä oleville 

alueille. 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa 

ensimmäisessä arvioinnissa on 

tarkasteltava erityisesti sitä, olisiko tämän 

asetuksen soveltamisalaa laajennettava 

kattamaan muita aloja, kuten 

audiovisuaaliala, rahoitusala, kuljetusala, 

sähköinen viestintä ja 

terveydenhuoltopalvelut. 

Or. en 

 

Tarkistus  429 

Julia Reda 
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Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa 

ensimmäisessä arvioinnissa on 

tarkasteltava erityisesti sitä, olisiko 

4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa 

säädettyä kieltoa sovellettava myös 

sähköisesti suoritettaviin palveluihin, 

joiden keskeinen piirre on pääsyn 

tarjoaminen tekijänoikeudella suojattuihin 

teoksiin ja muuhun suojattuun aineistoon ja 

niiden käytön mahdollistaminen, sillä 

edellytyksellä, että elinkeinonharjoittajalla 

on hallussaan tarvittavat oikeudet 

kyseessä oleville alueille. 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa 

ensimmäisessä arvioinnissa on 

tarkasteltava erityisesti 

 a)  4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa 

säädetyn kiellon soveltamista myös 

sähköisesti suoritettaviin palveluihin tai 

aineettomiin hyödykkeisiin, joiden 

keskeinen piirre on pääsyn tarjoaminen 

tekijänoikeudella suojattuihin teoksiin ja 

muuhun suojattuun aineistoon, jonka 

osalta elinkeinonharjoittajalla on oikeudet 

käyttää kyseistä sisältöä kyseessä olevilla 

alueilla, jotta sitä voidaan mahdollisesti 

laajentaa muihin tilanteisiin; 

 b)  tämän asetuksen vaikutusta 

kilpailuun ja rajat ylittävään sähköiseen 

kaupankäyntiin sekä kuluttajahintojen 

kehitykseen sisämarkkinoilla. 

Or. en 

 

Tarkistus  430 

Philippe Juvin 

 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa 

ensimmäisessä arvioinnissa on 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa 

ensimmäisessä arvioinnissa on 
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tarkasteltava erityisesti sitä, olisiko 

4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa 

säädettyä kieltoa sovellettava myös 

sähköisesti suoritettaviin palveluihin, 

joiden keskeinen piirre on pääsyn 

tarjoaminen tekijänoikeudella suojattuihin 

teoksiin ja muuhun suojattuun aineistoon ja 

niiden käytön mahdollistaminen, sillä 

edellytyksellä, että elinkeinonharjoittajalla 

on hallussaan tarvittavat oikeudet kyseessä 

oleville alueille. 

tarkasteltava erityisesti sitä, olisiko 

4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa 

säädettyä kieltoa sovellettava myös 

sähköisesti suoritettaviin palveluihin, 

joiden keskeinen piirre on pääsyn 

tarjoaminen tekijänoikeudella suojattuihin 

teoksiin ja muuhun suojattuun aineistoon ja 

niiden käytön mahdollistaminen, sillä 

edellytyksellä, että elinkeinonharjoittajalla 

on hallussaan tarvittavat oikeudet kyseessä 

oleville alueille. Perusteellisessa 

arvioinnissa otetaan huomioon 

tekijänoikeudella suojattujen teosten ja 

niiden levittämistapojen erityisluonne. 

Or. fr 

Tarkistus  431 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa 

ensimmäisessä arvioinnissa on 

tarkasteltava erityisesti sitä, olisiko 

4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa 

säädettyä kieltoa sovellettava myös 

sähköisesti suoritettaviin palveluihin, 

joiden keskeinen piirre on pääsyn 

tarjoaminen tekijänoikeudella suojattuihin 

teoksiin ja muuhun suojattuun aineistoon ja 

niiden käytön mahdollistaminen, sillä 

edellytyksellä, että elinkeinonharjoittajalla 

on hallussaan tarvittavat oikeudet kyseessä 

oleville alueille. 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa 

ensimmäisessä arvioinnissa on 

tarkasteltava erityisesti sitä, olisiko 

4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa 

säädettyä kieltoa sovellettava myös 

sähköisesti suoritettaviin palveluihin, 

joiden keskeinen piirre on pääsyn 

tarjoaminen tekijänoikeudella suojattuihin 

teoksiin ja muuhun suojattuun aineistoon ja 

niiden käytön mahdollistaminen taikka 

tekijänoikeudella suojattujen teosten tai 

muun suojatun aineiston, kuten 

sähköisten kirjojen ja verkkomusiikin, 

myynti aineettomassa muodossa sillä 

edellytyksellä, että elinkeinonharjoittajalla 

on hallussaan tarvittavat oikeudet kyseessä 

oleville alueille. 

Or. en 

 

Tarkistus  432 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Lucy Anderson, 
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Christel Schaldemose 

 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa 

ensimmäisessä arvioinnissa on 

tarkasteltava erityisesti sitä, olisiko 

4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa 

säädettyä kieltoa sovellettava myös 

sähköisesti suoritettaviin palveluihin, 

joiden keskeinen piirre on pääsyn 

tarjoaminen tekijänoikeudella suojattuihin 

teoksiin ja muuhun suojattuun aineistoon ja 

niiden käytön mahdollistaminen, sillä 

edellytyksellä, että elinkeinonharjoittajalla 

on hallussaan tarvittavat oikeudet kyseessä 

oleville alueille. 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa 

ensimmäisessä arvioinnissa on 

tarkasteltava erityisesti sitä, olisiko 

4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa 

säädettyä kieltoa sovellettava myös 

sähköisesti suoritettaviin palveluihin, 

joiden keskeinen piirre on pääsyn 

tarjoaminen tekijänoikeudella suojattuihin 

teoksiin ja muuhun suojattuun aineistoon ja 

niiden käytön mahdollistaminen taikka 

tekijänoikeudella suojattujen teosten tai 

muun suojatun aineiston myynti 

aineettomassa muodossa sillä 

edellytyksellä, että elinkeinonharjoittajalla 

on hallussaan tarvittavat oikeudet kyseessä 

oleville alueille. 

Or. en 

 

Tarkistus  433 

Marco Zullo 

 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 

arviointi koskee myös tämän asetuksen 

soveltamisesta johtuvien kiistojen 

erityispiirteitä ja luonnetta, jotta voidaan 

selvittää, onko asetukseen (EY) 

N:o 593/2008 ja asetukseen (EU) 

N:o 1215/2012 tarpeen tehdä muutoksia. 

Or. it 

Tarkistus  434 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Christel Schaldemose 
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Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Sen 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa 

sovelletaan kuitenkin 1 päivästä 

heinäkuuta 2018. 

Poistetaan. 

Or. en 

 


