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PR_COD_1amCom 

 

 

Menettelyjen symbolit 

 * Kuulemismenettely 

 *** Hyväksyntämenettely 

 ***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely) 

 ***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely) 

 ***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely) 

 

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.) 

 

 

 

 

 

Tarkistukset säädösesitykseen 

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset 
 

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 

Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 

lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 

kursiivilla. 

 

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 

käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 

koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 

tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 

tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 

paikannus. 

 

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset 

 

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 

symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 

tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 

teksti poistetaan tai viivataan yli.  

Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 

merkitä. 
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maarajoitusten ja muiden 

asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän 

muotojen torjumisesta sisämarkkinoilla ja asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 

2009/22/EY muuttamisesta 

(COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD)) 

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

(COM(2016)0289), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 

parlamentille (C8-0192/2016), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

3 kohdan, 

– ottaa huomioon Itävallan liittoneuvoston ja kansallisneuvoston sekä Luxemburgin 

edustajainhuoneen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn 

pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antamat perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys 

lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen 

mukainen, 

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 19. lokakuuta 2016 antaman 

lausunnon1, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan, 

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön ja teollisuus-, 

tutkimus- ja energiavaliokunnan, kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan sekä oikeudellisten 

asioiden valiokunnan lausunnot (A8-0000/2016), 

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan; 

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 

aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella; 

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

kansallisille parlamenteille. 

                                                 
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä. 
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Tarkistus  1 

Ehdotus asetukseksi 

1 otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Ehdotus Ehdotus 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 

NEUVOSTON ASETUS 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 

NEUVOSTON ASETUS 

maarajoitusten ja muiden asiakkaan 

kansallisuuteen tai asuin- tai 

sijoittautumispaikkaan perustuvien 

syrjinnän muotojen torjumisesta 

sisämarkkinoilla ja asetuksen 

(EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 

2009/22/EY muuttamisesta 

perusteettomien maarajoitusten ja muiden 

kuluttajan kansallisuuteen tai 

asuinpaikkaan tai väliaikaiseen 

oleskelupaikkaan perustuvien syrjinnän 

muotojen torjumisesta sisämarkkinoilla ja 

asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja 

direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta 

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 

Or. en 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(1) Jotta voitaisiin varmistaa 

sisämarkkinoiden moitteeton toiminta 

alueena, jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla 

muun muassa tavaroiden ja palvelujen 

vapaa liikkuvuus on taattu, valtioiden 

asettamien esteiden poistaminen pelkästään 

jäsenvaltioiden välisin toimin ei riitä. 

Tällaisen esteiden poistamisen voivat 

mitätöidä yksityiset osapuolet, jotka 

asettavat sisämarkkinavapauksien kanssa 

ristiriidassa olevia esteitä. Näin tapahtuu, 

kun yhdessä jäsenvaltiossa toimivat 

elinkeinonharjoittajat estävät pääsyn 

verkkorajapintoihinsa, kuten verkkosivuille 

ja sovelluksiin, tai rajoittavat sitä sellaisten 

toisesta jäsenvaltiosta tulevien asiakkaiden 

osalta, jotka haluavat toteuttaa rajat 

(1) Jotta voitaisiin hyödyntää 

sisämarkkinoiden koko potentiaali 

alueena, jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla 

muun muassa tavaroiden ja palvelujen 

vapaa liikkuvuus on taattu, valtioiden 

asettamien esteiden poistaminen pelkästään 

jäsenvaltioiden välisin toimin ei riitä. 

Tällaisen esteiden poistamisen voivat 

mitätöidä yksityiset osapuolet, jotka 

asettavat sisämarkkinavapauksien kanssa 

ristiriidassa olevia esteitä. Näin tapahtuu, 

kun yhdessä jäsenvaltiossa toimivat 

elinkeinonharjoittajat estävät pääsyn 

verkkorajapintoihinsa, kuten verkkosivuille 

ja sovelluksiin, tai rajoittavat sitä sellaisten 

toisesta jäsenvaltiosta tulevien kuluttajien 

osalta, jotka haluavat toteuttaa rajat 
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ylittäviä liiketoimia (tästä käytännöstä 

käytetään nimitystä maarajoitukset). Tästä 

on kyse myös sellaisissa eräiden 

elinkeinonharjoittajien harjoittamissa 

toimissa, joissa ne soveltavat erilaisia 

tavaroidensa ja palveluidensa saatavuutta 

koskevia yleisiä ehtoja toisesta 

jäsenvaltiosta tuleviin asiakkaisiin sekä 

verkossa että verkon ulkopuolella. Vaikka 

tällaiselle erilaiselle kohtelulle voi joissain 

tapauksissa olla objektiiviset perusteet, 

muissa tapauksissa elinkeinonharjoittajat 

epäävät sellaisilta kuluttajilta, jotka 

haluavat toteuttaa rajat ylittäviä liiketoimia, 

mahdollisuuden saada tavaroita tai 

palveluita tai soveltavat tässä suhteessa 

erilaisia ehtoja puhtaasti kaupallisista 

syistä. 

ylittäviä liiketoimia (tästä käytännöstä 

käytetään nimitystä maarajoitukset). Tästä 

on kyse myös sellaisissa eräiden 

elinkeinonharjoittajien harjoittamissa 

toimissa, joissa ne soveltavat erilaisia 

tavaroidensa ja palveluidensa saatavuutta 

koskevia yleisiä ehtoja toisesta 

jäsenvaltiosta tuleviin kuluttajiin sekä 

verkossa että verkon ulkopuolella. Vaikka 

tällaiselle erilaiselle kohtelulle voi joissain 

tapauksissa olla objektiiviset perusteet, 

muissa tapauksissa jotkin 

elinkeinonharjoittajien käytännöt epäävät 

sellaisilta kuluttajilta, jotka haluavat 

toteuttaa rajat ylittäviä liiketoimia, 

mahdollisuuden saada tavaroita tai 

palveluita tai rajoittavat sitä tai niissä 

sovelletaan tässä suhteessa erilaisia ehtoja, 

jotka eivät ole objektiivisesti perusteltuja. 

Or. en 

Perustelu 

Kaupalliset edut eivät sinänsä muodosta perusteettomia erilaisen kohtelun syitä, joten ne on 

poistettu.  

 

Tarkistus  3 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Näin tehdessään 

elinkeinonharjoittajat jakavat 

sisämarkkinat keinotekoisesti sisäisten 

rajojen mukaan ja haittaavat tavaroiden ja 

palvelujen vapaata liikkuvuutta, mikä 

rajoittaa kuluttajien oikeuksia ja estää heitä 

hyötymästä laajemmasta 

valinnanvapaudesta ja parhaista 

mahdollisista ehdoista. Tällaiset syrjivät 

käytännöt ovat tärkeä tekijä, joka vaikuttaa 

rajat ylittävien liiketoimien suhteellisen 

alhaiseen määrään unionissa, myös 

sähköisen kaupankäynnin alalla, ja se estää 

(2) Näin tietyt elinkeinonharjoittajien 

käytännöt jakavat sisämarkkinat 

keinotekoisesti sisäisten rajojen mukaan ja 

haittaavat tavaroiden ja palvelujen vapaata 

liikkuvuutta, mikä rajoittaa kuluttajien 

oikeuksia ja estää heitä hyötymästä 

laajemmasta valinnanvapaudesta ja 

parhaista mahdollisista ehdoista. Tällaiset 

syrjivät käytännöt ovat tärkeä tekijä, joka 

vaikuttaa rajat ylittävien liiketoimien 

suhteellisen alhaiseen määrään unionissa, 

myös sähköisen kaupankäynnin alalla, ja se 

estää sisämarkkinoiden 
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sisämarkkinoiden kasvumahdollisuuksien 

täysimääräisen toteuttamisen. 

Määrittelemällä selkeästi tilanteet, joissa 

tällainen erilainen kohtelu ei ole 

perusteltua, voidaan luoda selvyyttä ja 

oikeusvarmuutta rajat ylittävän kaupan 

kaikille osapuolille ja varmistaa, että 

syrjimättömyyssääntöjä voidaan soveltaa ja 

niiden täytäntöönpanoa voidaan valvoa 

tehokkaasti kaikkialla sisämarkkinoilla. 

kasvumahdollisuuksien täysimääräisen 

toteuttamisen. Vaikka tällaisten 

käytäntöjen taustalla voi olla erilaisia 

syitä, monissa tapauksissa asiaan liittyvä 

oikeudellinen epävarmuus ja 

sovellettavaan kuluttajansuojaan sekä 

ympäristö- tai merkintälainsäädäntöön 

liittyvät riskit lisäävät 

elinkeinonharjoittajien haluttomuutta 

solmia kauppasuhteita toisen jäsenvaltion 

kuluttajiin. Toisinaan osa 

elinkeinonharjoittajista jakaa markkinat 

osiin voidakseen nostaa kuluttajahintoja. 
Määrittelemällä selkeästi tilanteet, joissa 

tällainen erilainen kohtelu ei ole 

perusteltua, ja sen, mikä 

elinkeinonharjoittajien vastuu olisi 

myytäessä eri jäsenvaltioiden kuluttajille 

tämän asetuksen mukaisesti, voidaan 

luoda selvyyttä ja oikeusvarmuutta rajat 

ylittävän kaupan kaikille osapuolille ja 

varmistaa, että syrjimättömyyssääntöjä 

voidaan soveltaa ja niiden täytäntöönpanoa 

voidaan valvoa tehokkaasti kaikkialla 

sisämarkkinoilla. 

Or. en 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2006/123/EY17 20 artiklan 

mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, 

etteivät unioniin sijoittautuneet 

palveluntarjoajat kohtele vastaanottajia eri 

tavalla näiden kansallisuuden tai 

asuinpaikan perusteella. Tällä säännöksellä 

ei ole kuitenkaan täysin onnistuttu 

torjumaan syrjintää eikä se ole vähentänyt 

riittävästi oikeudellista epävarmuutta. 

Tämä johtuu erityisesti siitä, että 

säännöksessä annetaan mahdollisuus 

(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2006/123/EY 20 artiklan 

mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, 

etteivät unioniin sijoittautuneet 

palveluntarjoajat kohtele vastaanottajia eri 

tavalla näiden kansallisuuden tai 

asuinpaikan perusteella. Tällä säännöksellä 

ei ole kuitenkaan täysin onnistuttu 

torjumaan syrjintää eikä se ole vähentänyt 

riittävästi oikeudellista epävarmuutta. 

Lisäksi maarajoituksia ja muita 

kansallisuuteen tai asuinpaikkaan tai 
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perustella erilainen kohtelu, mikä 

puolestaan vaikeuttaa säännöksen 

täytäntöönpanon valvontaa käytännössä. 
Lisäksi maarajoituksia ja muita 

kansallisuuteen tai asuin- tai 

sijoittautumispaikkaan perustuvia 

syrjinnän muotoja voi syntyä sellaisten 

toimien johdosta, joita toteuttavat 

kolmansiin maihin sijoittautuneet 

elinkeinonharjoittajat; nämä eivät kuulu 

mainitun direktiivin soveltamisalaan. 

väliaikaiseen oleskelupaikkaan perustuvia 

syrjinnän muotoja voi syntyä sellaisten 

toimien johdosta, joita toteuttavat 

kolmansiin maihin sijoittautuneet 

elinkeinonharjoittajat; nämä eivät kuulu 

mainitun direktiivin soveltamisalaan. 

__________________ __________________ 

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2006/123/EY, annettu 12 päivänä 

joulukuuta 2006, palveluista 

sisämarkkinoilla (EUVL L 376, 

27.12.2006, s. 36). 

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2006/123/EY, annettu 12 päivänä 

joulukuuta 2006, palveluista 

sisämarkkinoilla (EUVL L 376, 

27.12.2006, s. 36). 

Or. en 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(5) Tällä asetuksella pyritään 

ehkäisemään asiakkaan kansallisuuteen tai 

asuin- tai sijoittautumispaikkaan 

perustuva syrjintä, mukaan lukien 

maarajoitukset, elinkeinonharjoittajien ja 

asiakkaiden välisissä rajat ylittävissä 

liiketoimissa, jotka liittyvät tavaroiden 

myyntiin ja palveluiden tarjontaan unionin 

alueella. Siinä pyritään puuttumaan sekä 

suoraan että välilliseen syrjintään, eli se 

kattaa myös muihin erotteluperusteisiin 

perustuvan perusteettoman erilaisen 

kohtelun, joka johtaa samaan 

lopputulokseen kuin suoraan asiakkaan 

kansallisuuteen tai asuin- tai 

sijoittautumispaikkaan perustuvien 

perusteiden soveltaminen. Tällaisia muita 

perusteita voidaan soveltaa erityisesti 

sellaisten tietojen perusteella, jotka 

(5) Tällä asetuksella pyritään 

ehkäisemään kuluttajan kansallisuuteen tai 

asuinpaikkaan tai väliaikaiseen 

oleskelupaikkaan perustuva syrjintä, 

mukaan lukien maarajoitukset, 

elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 

välisissä rajat ylittävissä liiketoimissa, 

jotka liittyvät tavaroiden myyntiin ja 

palveluiden tarjontaan unionin alueella. 

Siinä pyritään puuttumaan sekä suoraan 

että välilliseen syrjintään, eli se kattaa 

myös muihin erotteluperusteisiin 

perustuvan perusteettoman erilaisen 

kohtelun, joka johtaa samaan 

lopputulokseen kuin suoraan kuluttajan 

kansallisuuteen tai asuinpaikkaan tai 

väliaikaiseen oleskelupaikkaan 
perustuvien perusteiden soveltaminen. 

Tällaisia muita perusteita voidaan soveltaa 
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ilmaisevat asiakkaan fyysisen sijainnin, 

kuten verkkorajapintaan tultaessa käytetty 

IP-osoite, ilmoitettu tavaroiden 

toimitusosoite, valittu kieli tai jäsenvaltio, 

jossa asiakkaan maksuväline on annettu. 

erityisesti sellaisten tietojen perusteella, 

jotka ilmaisevat kuluttajan fyysisen 

sijainnin, kuten verkkorajapintaan tultaessa 

käytetty IP-osoite, ilmoitettu tavaroiden 

toimitusosoite, valittu kieli tai jäsenvaltio, 

jossa kuluttajan maksuväline on annettu. 

Or. en 

Perustelu 

Selvennetään, että asetuksen soveltamisalaan kuuluvat myös tilanteet, joissa kuluttaja on 

ainoastaan väliaikaisesti vierailemassa toisessa jäsenvaltiossa. 

 

Tarkistus  6 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (5 a) Tätä asetusta ei pitäisi soveltaa 

täysin jäsenvaltion sisäisiin tilanteisiin, 

joissa ei voida olettaa olevan rajat 

ylittäviä elementtejä ja joissa kaikki muun 

muassa kansallisuuteen, asuinpaikkaan 

tai väliaikaiseen oleskelupaikkaan, 

verkkorajapintaan pääsyyn, tavaroiden tai 

palveluiden saantiin tai 

maksutapahtumiin liittyvät toimet 

rajoittuvat yhteen ainoaan jäsenvaltioon. 

Or. en 

Perustelu 

Täysin sisäisiä tilanteita koskeva kuvaus perustuu julkisasiamies Wahlin ratkaisuehdotukseen 

yhdistetyissä asioissa Venturini (C-159/12 – C-161/12, EU: C: 2013: 529, 26 ja 38 kohta). 
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Tarkistus  7 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) Kun otetaan huomioon, että eräät 

elinkeinonharjoittajia haitanneet 

sääntelystä johtuvat ja hallinnolliset esteet 

on poistettu unionissa tietyillä 

palvelusektoreilla direktiivin 2006/123/EY 

täytäntöönpanon myötä, aineellisen 

soveltamisalan suhteen olisi varmistettava 

yhdenmukaisuus tämän asetuksen ja 

direktiivin 2006/123/EY välillä. Tästä 

syystä tämän asetuksen säännöksiä olisi 

sovellettava muun muassa muihin kuin 

audiovisuaalisiin sähköisesti 

suoritettaviin palveluihin, joiden 

keskeinen piirre on pääsyn tarjoaminen 

tekijänoikeudella suojattuihin teoksiin ja 

muuhun suojattuun aineistoon ja niiden 

käytön mahdollistaminen, sanotun 

kuitenkaan rajoittamatta 4 artiklassa 

säädetyn erityispoikkeuksen soveltamista 

ja tämän poikkeuksen myöhempää 

arviointia 9 artiklassa säädetyllä tavalla. 

Audiovisuaaliset palvelut, mukaan lukien 

palvelut, joiden keskeinen piirre on 

pääsyn tarjoaminen urheilutapahtumiin 

liittyviin lähetyksiin ja joita tarjotaan 

alueellisten yksinoikeuslisenssien 

pohjalta, jätetään tämän asetuksen 

soveltamisalan ulkopuolelle. Pääsy 

vähittäisrahoituspalveluihin, mukaan 

lukien maksupalvelut, olisi samoin 

jätettävä soveltamisalan ulkopuolelle, ellei 

tässä asetuksessa vahvistetuista maksujen 

syrjimättömyyttä koskevista säännöksistä 

muuta johdu. 

(6) Koska eräät elinkeinonharjoittajia 

haitanneet sääntelystä johtuvat ja 

hallinnolliset esteet on poistettu unionissa 

tietyillä palvelusektoreilla direktiivin 

2006/123/EY täytäntöönpanon myötä, sen 

aineellisen soveltamisalan suhteen olisi 

varmistettava yhdenmukaisuus tämän 

asetuksen ja direktiivin 2006/123/EY 

välillä. Olisi kuitenkin otettava huomioon, 

että direktiivin 2006/123/EY antamisen 

jälkeen elinkeinonharjoittajia haitanneet 

sääntelystä johtuvat ja hallinnolliset esteet 

on osittain poistettu myös muilla aloilla. 

Or. en 
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Tarkistus  8 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(7) Syrjintää voi esiintyä myös 

kuljetusalan palveluissa, etenkin 

matkalippujen myynnin osalta. Tältä osin 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetukseen (EY) N:o 1008/200818, 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetukseen (EU) N:o 1177/201019 ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetukseen (EU) N:o 181/201120 sisältyy jo 

laajoja syrjintäkieltoja, jotka kattavat 

kaikki syrjivät käytännöt, joihin tällä 

asetuksella pyritään puuttumaan. Lisäksi 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetusta (EY) N:o 1371/200721 on tarkoitus 

tarkistaa tämän suuntaisesti 

lähitulevaisuudessa. Tästä syystä, ja jotta 

voidaan varmistaa yhdenmukaisuus 

direktiivin 2006/123/EY soveltamisalan 

kanssa, kuljetusalan palvelut olisi jätettävä 

tämän asetuksen soveltamisalan 

ulkopuolelle. 

(7) Syrjintää esiintyy myös palveluissa, 

jotka eivät kuulu tämän asetuksen 

soveltamisalaan, myös audiovisuaalialan, 

rahoitusalan, sähköisen viestinnän, 

kuljetusalan tai terveydenhuollon 

palveluissa. Audiovisuaaliset palvelut, 

mukaan lukien palvelut, joiden keskeinen 

piirre on pääsyn tarjoaminen 

urheilutapahtumiin liittyviin lähetyksiin 

ja joita tarjotaan alueellisten 

yksinoikeuslisenssien pohjalta, jätetään 

tämän asetuksen soveltamisalan 

ulkopuolelle. Pääsy 

vähittäisrahoituspalveluihin, mukaan 

lukien maksupalvelut, olisi myös jätettävä 

soveltamisalan ulkopuolelle, ellei tässä 

asetuksessa vahvistetuista maksujen 

syrjimättömyyttä koskevista säännöksistä 

muuta johdu. Sähköisen viestinnän osalta 

komissio on laatinut ehdotuksen 

eurooppalaisen sähköisen viestinnän 

säännöistä, joissa noudatetaan 

syrjimättömyysperiaatetta17 a. Liikenteen 

osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetukseen (EY) N:o 1008/200818, 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetukseen (EU) N:o 1177/201019 ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetukseen (EU) N:o 181/201120 sisältyy jo 

laajoja syrjintäkieltoja, jotka kattavat 

kaikki syrjivät käytännöt, joihin tällä 

asetuksella pyritään puuttumaan. Lisäksi 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetusta (EY) N:o 1371/200721 on tarkoitus 

tarkistaa tämän suuntaisesti 

lähitulevaisuudessa. 

Terveydenhuoltopalvelujen osalta 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivissä 2011/24/EU21 a todetaan jo, 

että muista jäsenvaltioista tulevia potilaita 

ei voida syrjiä kansalaisuuden perusteella. 
Tästä syystä, ja jotta voidaan varmistaa 
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yhdenmukaisuus unionin säännöstön 

kanssa, muun muassa audiovisuaalialan, 

rahoitusalan sähköisen viestinnän, 

kuljetusalan tai terveydenhuollon palvelut 

olisi tässä vaiheessa jätettävä tämän 

asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. 

__________________ __________________ 

 17 a Ehdotus Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiiviksi eurooppalaisen 

sähköisen viestinnän säännöstöstä 

(uudelleen laadittu toisinto) 

COM(2016)590. 

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 1008/2008, annettu 

24 päivänä syyskuuta 2008, lentoliikenteen 

harjoittamisen yhteisistä säännöistä 

yhteisössä (EUVL L 293, 31.10.2008, s. 3). 

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 1008/2008, annettu 

24 päivänä syyskuuta 2008, lentoliikenteen 

harjoittamisen yhteisistä säännöistä 

yhteisössä (EUVL L 293, 31.10.2008, s. 3). 

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 1177/2010, annettu 

24 päivänä marraskuuta 2010, matkustajien 

oikeuksista meri- ja sisävesiliikenteessä 

sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 

muuttamisesta (EUVL L 334, 17.12.2010, 

s. 1). 

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 1177/2010, annettu 

24 päivänä marraskuuta 2010, matkustajien 

oikeuksista meri- ja sisävesiliikenteessä 

sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 

muuttamisesta (EUVL L 334, 17.12.2010, 

s. 1). 

20 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 181/2011, annettu 

16 päivänä helmikuuta 2011, matkustajien 

oikeuksista linja-autoliikenteessä sekä 

asetuksen (EY) N:o 2006/2004 

muuttamisesta (EUVL L 55, 28.2.2011, 

s. 1). 

20 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 181/2011, annettu 

16 päivänä helmikuuta 2011, matkustajien 

oikeuksista linja-autoliikenteessä sekä 

asetuksen (EY) N:o 2006/2004 

muuttamisesta (EUVL L 55, 28.2.2011, 

s. 1). 

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 1371/2007, annettu 

23 päivänä lokakuuta 2007, 

rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista 

ja velvollisuuksista (EUVL L 315, 

3.12.2007, s. 14). 

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 1371/2007, annettu 

23 päivänä lokakuuta 2007, 

rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista 

ja velvollisuuksista (EUVL L 315, 

3.12.2007, s. 14). 

 21 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2011/24/EU, annettu 9 päivänä 

maaliskuuta 2011, potilaiden oikeuksien 

soveltamisesta rajatylittävässä 

terveydenhuollossa (EUVL L 88, 

4.4.2011, s. 45). 

Or. en 
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Tarkistus  9 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(9) Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EY) N:o 593/200822 

mukaan sellaiseen sopimukseen 

sovellettavan lain valinta, jonka ovat 

tehneet kuluttaja ja elinkeinonharjoittaja, 

joka harjoittaa kaupallista tai 

ammattitoimintaansa maassa, jossa 

kuluttajan asuinpaikka on, tai joka 

suuntaa millä tahansa tavalla tällaista 

toimintaa kyseiseen maahan tai useisiin 

maihin kyseinen maa mukaan lukien, ei 

saa johtaa siihen, että kuluttaja menettää 

hänelle sellaisin säännöksin annetun 

suojan, joista ei voida sopimuksin poiketa 

sen maan lain mukaan, jossa kuluttajan 

asuinpaikka on. Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EU) N:o 

1215/201223 mukaan kun asia koskee 

kuluttajan ja sellaisen 

elinkeinonharjoittajan välistä sopimusta, 

joka harjoittaa kaupallista tai 

elinkeinotoimintaa siinä jäsenvaltiossa, 

jossa kuluttajalla on kotipaikka, tai joka 

millä keinoin tahansa suuntaa tällaista 

toimintaa kyseiseen jäsenvaltioon tai 

useisiin valtioihin kyseinen jäsenvaltio 

mukaan lukien, kuluttaja voi nostaa 

kanteen toista sopimuspuolta vastaan sen 

jäsenvaltion tuomioistuimissa, jossa 

kuluttajalla on kotipaikka, ja kuluttajaa 

vastaan voidaan nostaa kanne ainoastaan 

näissä tuomioistuimissa. 

Poistetaan. 

__________________  

22 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 593/2008, annettu 

17 päivänä kesäkuuta 2008, 

sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista 

(Rooma I) (EUVL L 177, 4.7.2008, s. 6). 
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23 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 1215/2012, annettu 

12 päivänä joulukuuta 2012, 

tuomioistuimen toimivallasta sekä 

tuomioiden tunnustamisesta ja 

täytäntöönpanosta siviili- ja 

kauppaoikeuden alalla (EUVL L 351, 

20.12.2012, s. 1). 

 

Or. en 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(10) Tämän asetuksen ei pitäisi 

vaikuttaa yksityisoikeudellisissa asioissa 

tehtävää oikeudellista yhteistyötä koskeviin 

unionin säädöksiin, etenkään Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksissa 

(EY) N:o 593/200824 ja (EU) N:o 

1215/201225 vahvistettuihin 

sopimusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia ja 

tuomioistuimen toimivaltaa koskeviin 

säännöksiin, ei myöskään näiden säädösten 

ja säännösten soveltamiseen yksittäisissä 

tapauksissa. Etenkään pelkästään sen 

tosiasian, että elinkeinonharjoittaja toimii 

tämän asetuksen säännösten mukaisesti, 

ei pitäisi katsoa tarkoittavan, että se 

suuntaa toimintaansa kuluttajan 

jäsenvaltioon tällaista soveltamista varten. 

(10) Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EY) N:o 593/200824 

23 artiklan mukaisesti unionin 

lainsäädännössä voidaan säätää 

sopimusvelvoitteisiin liittyvästä 

lainvalinnasta erityisissä asioissa. 

Vastaavasti Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EU) N:o 

1215/201225 67 artiklassa säädetään, että 

muilla unionin säädöksillä voidaan 

säännellä tuomioistuimen toimivaltaa 

erityisillä oikeudenaloilla. Jotta voidaan 

parantaa sekä elinkeinonharjoittajien että 

kuluttajien oikeusvarmuutta ja edistää 

näin rajat ylittävää kauppaa, tällä 

asetuksella otetaan käyttöön erityisiä 

säännöksiä, jotka koskevat 

kuluttajasopimusten lainvalintasääntöjä 

ja tuomioistuimen toimivaltaa koskevia 

sääntöjä. Elinkeinonharjoittaja voisi 

ilmoittaa selkeästi ja kattavasti 

verkkorajapinnassaan tai yleisissä 

käyttöehdoissaan aikovansa myydä yhden 

tai useamman jäsenvaltion kuluttajille. 

Jos sellaisen jäsenvaltion kuluttaja, jota 

elinkeinonharjoittaja ei ole ilmoittanut, 

kuitenkin aikoo tehdä tämän asetuksen 

4 artiklan mukaisen sopimuksen, 

sovellettava laki olisi määriteltävä 
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asetuksen (EY) N:o 593/2008 3 ja 

4 artiklan mukaisesti. Asetuksen 

(EY) N:o 593/2008 6 artiklaa ei pitäisi 

soveltaa. Lisäksi tällaisissa asioissa 

osapuolet voivat nostaa kanteen sen 

jäsenvaltion tuomioistuimessa, jossa 

elinkeinonharjoittajalla on kotipaikka. 

Asetuksen (EU) N:o 1215/2012 

18 artiklaa ei pitäisi soveltaa. Näistä 

toimenpiteistä huolimatta tämän 
asetuksen ei pitäisi vaikuttaa 

yksityisoikeudellisissa asioissa tehtävää 

oikeudellista yhteistyötä koskeviin unionin 

sääntöihin, etenkään asetuksissa 

(EY) N:o 593/200824 ja 

(EU) N:o 1215/201225 vahvistettuihin 

sopimusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia ja 

tuomioistuimen toimivaltaa koskeviin 

säännöksiin, ei myöskään näiden säädösten 

ja säännösten soveltamiseen yksittäisissä 

tapauksissa. Elinkeinonharjoittaja voi 

ilmoittaa verkkosivuillaan tai yleisissä 

käyttöehdoissaan selkeästi ja kattavasti 

noudattavansa tätä asetusta ja 

edistävänsä näin tämän asetuksen 

tarkoitusta, joka on perusteettoman 

maarajoituksen poistaminen. 

__________________ __________________ 

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 593/2008, annettu 

17 päivänä kesäkuuta 2008, 

sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista 

(Rooma I) (EUVL L 177, 4.7.2008, s. 6). 

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 593/2008, annettu 

17 päivänä kesäkuuta 2008, 

sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista 

(Rooma I) (EUVL L 177, 4.7.2008, s. 6). 

25 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 1215/2012, annettu 

12 päivänä joulukuuta 2012, 

tuomioistuimen toimivallasta sekä 

tuomioiden tunnustamisesta ja 

täytäntöönpanosta siviili- ja 

kauppaoikeuden alalla (EUVL L 351, 

20.12.2012, s. 1). 

25 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 1215/2012, annettu 

12 päivänä joulukuuta 2012, 

tuomioistuimen toimivallasta sekä 

tuomioiden tunnustamisesta ja 

täytäntöönpanosta siviili- ja 

kauppaoikeuden alalla (EUVL L 351, 

20.12.2012, s. 1). 

  

Or. en 
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Tarkistus  11 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(11) Syrjivät käytännöt, joihin tällä 

asetukselle pyritään puuttumaan, 

toteutetaan tyypillisesti sellaisten yleisten 

ehtojen, edellytysten ja muiden tietojen 

kautta, jotka kyseinen elinkeinonharjoittaja 

on asettanut ja joita se soveltaa tai jotka on 

asetettu ja joita sovelletaan sen puolesta 

ennakkoedellytyksenä kyseessä olevien 

tavaroiden tai palvelujen saannille ja jotka 

on saatettu yleiseen tietoon. Tällaisiin 

yleisiin käyttöehtoihin lukeutuvat muun 

muassa hinnat, maksuehdot ja 

toimitusehdot. Ne voidaan saattaa yleiseen 

tietoon elinkeinonharjoittajan toimesta tai 

sen puolesta eri keinoin, kuten mainoksissa 

julkaistuissa tiedoissa, verkkosivuilla tai 

sopimusta edeltävissä asiakirjoissa tai 

sopimusasiakirjoissa. Tällaisia ehtoja 

sovelletaan, elleivät elinkeinonharjoittaja ja 

asiakas ole tehneet suoraan erikseen 

neuvoteltua sopimusta, jossa määrätään 

toisin. Elinkeinonharjoittajan ja 

asiakkaiden välillä erikseen neuvoteltuja 

ehtoja ei pitäisi pitää yleisinä käyttöehtoina 

tätä asetusta sovellettaessa. 

(11) Syrjivät käytännöt, joihin tällä 

asetukselle pyritään puuttumaan, 

toteutetaan tyypillisesti sellaisten yleisten 

ehtojen, edellytysten ja muiden tietojen 

kautta, jotka kyseinen elinkeinonharjoittaja 

on asettanut ja joita se soveltaa tai jotka on 

asetettu ja joita sovelletaan sen puolesta 

ennakkoedellytyksenä kyseessä olevien 

tavaroiden tai palvelujen saannille ja jotka 

on saatettu yleiseen tietoon. Tällaisiin 

yleisiin käyttöehtoihin lukeutuvat muun 

muassa hinnat, maksuehdot ja 

toimitusehdot. Ne voidaan saattaa yleiseen 

tietoon elinkeinonharjoittajan toimesta tai 

sen puolesta eri keinoin, kuten mainoksissa 

julkaistuissa tiedoissa tai verkkosivuilla, tai 

ne voivat olla osa sopimusta edeltävissä 

asiakirjoissa tai sopimusasiakirjoissa 

ilmoitettavia tietoja. Tällaisia ehtoja 

sovelletaan, elleivät elinkeinonharjoittaja ja 

kuluttaja ole neuvotelleet ehdoista 

erikseen. Elinkeinonharjoittajan ja 

kuluttajan välillä erikseen neuvoteltuja 

ehtoja ei pitäisi pitää yleisinä käyttöehtoina 

tätä asetusta sovellettaessa. Mahdollisuus 

neuvotella ehdoista erikseen tai sopia 

erikseen lisäoikeuksista tai -velvoitteista ei 

saisi kuitenkaan johtaa maarajoituksiin 

tai muihin tässä asetuksessa käsiteltyihin 

perusteettoman syrjinnän muotoihin. 

Or. en 

Perustelu 

Tämä selvennys on tarpeen, jos erilliset toimitusta koskevat sopimukset hyväksytään, kuten 

muutetussa 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa. 
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Tarkistus  12 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(12) Sekä kuluttajat että yritykset tulisi 

suojata niiden kansallisuuteen tai asuin- 

tai sijoittautumispaikkaan perustuvalta 

syrjinnältä niiden toimiessa asiakkaina 

tätä asetusta sovellettaessa. Tätä suojaa ei 

pitäisi kuitenkaan ulottaa asiakkaisiin, 

jotka ostavat tavaroita tai palveluja 

jälleenmyyntiä varten, koska se vaikuttaisi 

laajasti käytettyihin yritysten välisiin 

jakelujärjestelmiin, kuten valikoivaan 

jakeluun ja yksinmyyntiin, joissa yleensä 

annetaan valmistajalle mahdollisuus 

valita jälleenmyyjänsä kilpailusääntöjä 

noudattaen. 

(12) Kuluttajat tulisi suojata 

kansallisuuteen, asuinpaikkaan tai 

väliaikaiseen oleskelupaikkaan 
perustuvalta syrjinnältä. Jos kuitenkin 

kyseessä on kahta päämäärää palveleva 

sopimus eli sopimus tehdään 

tarkoituksessa, joka kuuluu osittain 

henkilön ammattitoimintaan ja osittain 

muuhun kuin ammattitoimintaan ja kun 

ammattitoimintaan liittyvä tarkoitus on 

niin vähäinen, ettei se ole vallitseva 

sopimuskokonaisuudessa, kyseistä 

henkilöä olisi myös pidettävä kuluttajana. 

Or. en 

Perustelu 

Mukautetaan vastaamaan kuluttajan oikeuksista annetun direktiivin johdanto osan 

17 kappaletta ja poistetaan osia tekstistä sen seurauksena, että soveltamisala rajoittuu 

kuluttajiin. 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(13) Tavaroiden myyntiin tai palvelujen 

tarjoamiseen liittyvissä liiketoiminnassa 

unionissa harjoitetun syrjivän kohtelun 

vaikutukset asiakkaisiin ja 

sisämarkkinoihin ovat samat riippumatta 

siitä, onko elinkeinonharjoittaja 

sijoittautunut jäsenvaltioon tai kolmanteen 

maahan. Siksi, ja jotta voidaan varmistaa, 

että kilpaileviin elinkeinonharjoittajiin 

sovelletaan tässä suhteessa samoja 

vaatimuksia, tässä asetuksessa 

(13) Tavaroiden myyntiin tai palvelujen 

tarjoamiseen liittyvissä liiketoiminnassa 

unionissa harjoitetun syrjivän kohtelun 

vaikutukset kuluttajiin ja sisämarkkinoihin 

ovat samat riippumatta siitä, onko 

elinkeinonharjoittaja sijoittautunut 

jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan. 

Siksi, ja jotta voidaan varmistaa, että 

kilpaileviin elinkeinonharjoittajiin 

sovelletaan tässä suhteessa samoja 

vaatimuksia, tässä asetuksessa 
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vahvistettuja toimenpiteitä olisi 

sovellettava samalla tavoin kaikkiin 

unionissa toimiviin elinkeinonharjoittajin. 

vahvistettuja toimenpiteitä olisi 

sovellettava samalla tavoin kaikkiin 

unionissa toimiviin elinkeinonharjoittajin. 

Or. en 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 14 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(14) Jotta voitaisiin parantaa 

asiakkaiden mahdollisuutta saada 

tavaroiden myyntiin ja palvelujen 

tarjontaan sisämarkkinoilla liittyviä tietoja 

ja lisätä läpinäkyvyyttä, myös hintojen 

suhteen, elinkeinonharjoittajat eivät saisi, 

teknisiä toimenpiteitä käyttäen tai muulla 

tavoin, estää asiakkailta täydellistä ja 

tasapuolista pääsyä verkkorajapintoihin 

näiden kansallisuuden tai asuin- tai 

sijoittautumispaikan perusteella. Näihin 

teknisiin toimenpiteisiin voivat sisältyä 

erityisesti kaikki asiakkaan fyysisen 

sijainnin määrittelemiseen käytetyt 

tekniikat, mukaan lukien sijainnin 

jäljittäminen IP-osoitteen, 

maailmanlaajuisesta 

satelliittinavigointijärjestelmästä saatujen 

koordinaattien tai maksutapahtumiin 

liittyvien tietojen avulla. Tätä 

verkkorajapintoihin pääsyä koskevaa 

syrjintäkieltoa ei pitäisi kuitenkaan tulkita 

siten, että se luo elinkeinonharjoittajalle 

velvollisuuden harjoittaa liiketoimia 

asiakkaiden kanssa. 

(14) Jotta voitaisiin parantaa kuluttajien 

mahdollisuutta saada tavaroiden myyntiin 

ja palvelujen tarjontaan sisämarkkinoilla 

liittyviä tietoja ja lisätä läpinäkyvyyttä, 

myös hintojen suhteen, 

elinkeinonharjoittajat ja verkossa toimivat 

markkinapaikat eivät saisi, teknisiä 

toimenpiteitä käyttäen tai muulla tavoin, 

estää kuluttajilta täydellistä ja tasapuolista 

pääsyä verkkorajapintoihin näiden 

kansallisuuden tai asuinpaikan tai 

väliaikaisen oleskelupaikan perusteella. 

Täydelliseen ja tasapuoliseen 

verkkorajapintoihin pääsyyn 

mobiilisovelluksessa sisältyy kuluttajan 

mahdollisuus ladata kaikki 

mobiilisovelluksen versiot, joita 

elinkeinonharjoittaja voi käyttää yhdessä 

tai useammassa jäsenvaltiossa, ja käyttää 

niitä. Teknisiin toimenpiteisiin, joilla 

estetään tällainen käyttö, voivat sisältyä 

erityisesti kaikki kuluttajan fyysisen 

sijainnin määrittelemiseen käytetyt 

tekniikat, mukaan lukien sijainnin 

jäljittäminen IP-osoitteen, 

maailmanlaajuisesta 

satelliittinavigointijärjestelmästä saatujen 

koordinaattien tai maksutapahtumiin 

liittyvien tietojen avulla. Tätä 

verkkorajapintoihin pääsyä koskevaa 

syrjintäkieltoa ei pitäisi kuitenkaan tulkita 

siten, että se luo elinkeinonharjoittajalle 

velvollisuuden harjoittaa liiketoimia 

kuluttajan kanssa. 
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Or. en 

Perustelu 

Kuluttajalla on oltava myös mahdollisuus käyttää mobiilisovellusta, jota elinkeinonharjoittaja 

käyttää muussa jäsenvaltiossa kuin kuluttajan asuinjäsenvaltiossa. 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 15 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(15) Eräät elinkeinonharjoittajat 

ylläpitävät verkkorajapinnoistaan eri 

versioita, jotka on suunnattu eri 

jäsenvaltioiden asiakkaille. Tämän pitäisi 

olla mahdollista jatkossakin, mutta 

asiakkaan ohjaaminen verkkorajapinnan 

yhdestä versiosta toiseen ilman hänen 

nimenomaista suostumustaan olisi 

kiellettävä. Verkkorajapinnan kaikkien 

versioiden olisi pysyttävä helposti 

asiakkaiden saatavilla kaikkina aikoina. 

(15) Eräät elinkeinonharjoittajat 

ylläpitävät verkkorajapinnoistaan eri 

versioita, jotka on suunnattu eri 

jäsenvaltioiden kuluttajille. Tämän pitäisi 

olla mahdollista jatkossakin, mutta 

kuluttajan ohjaaminen verkkorajapinnan 

yhdestä versiosta toiseen ilman, että 

elinkeinonharjoittaja antaa selkeät ja 

ymmärrettävät tiedot tällaisesta 

ohjaamisesta, olisi kiellettävä. 

Verkkorajapinnan kaikkien versioiden olisi 

pysyttävä helposti kuluttajan saatavilla 

kaikkina aikoina. 

Or. en 

Perustelu 

Mukautus 3 artiklan 2 kohtaan tehtyihin muutoksiin. 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 16 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(16) Joissain tapauksissa pääsyn 

estäminen tai rajoittaminen tai ohjaaminen 

verkkorajapinnan vaihtoehtoiseen versioon 

ilman asiakkaan suostumusta asiakkaan 

kansallisuuteen tai asuin- tai 

(16) Joissain tapauksissa pääsyn 

estäminen tai rajoittaminen tai ohjaaminen 

verkkorajapinnan vaihtoehtoiseen versioon 

ilman kuluttajan suostumusta kuluttajan 

kansallisuuteen tai asuinpaikkaan tai 
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sijoittautumispaikkaan liittyvistä syistä 

voi olla tarpeellista, jotta voidaan 

varmistaa unionin oikeudessa tai 

jäsenvaltioiden lainsäädännössä unionin 

oikeuden mukaisesti säädettyjen 

vaatimusten noudattaminen. Tällainen 

lainsäädäntö voi rajoittaa asiakkaiden 

mahdollisuutta saada tiettyjä tavaroita tai 

palveluja, esimerkiksi kieltämällä tietyn 

sisällön näyttämisen tietyissä 

jäsenvaltioissa. Kauppiaita ei pitäisi estää 

noudattamasta tällaisia vaatimuksia, ja 

siksi niiden pitäisi voida estää pääsy tai 

rajoittaa sitä tai ohjata tietyt asiakkaat tai 

tiettyjen alueiden asiakkaat toiseen 

verkkorajapintaan, siinä määrin kuin se on 

tästä syystä tarpeellista. 

väliaikaiseen oleskelupaikkaan liittyvistä 

syistä voi olla tarpeellista, jotta voidaan 

varmistaa unionin oikeudessa tai 

jäsenvaltion lainsäädännössä unionin 

oikeuden mukaisesti säädettyjen 

vaatimusten noudattaminen. Tällainen 

lainsäädäntö voi rajoittaa kuluttajien 

mahdollisuutta saada tiettyjä tavaroita tai 

palveluja, esimerkiksi kieltämällä tietyn 

sisällön näyttämisen tietyissä 

jäsenvaltioissa. Kauppiaita ei pitäisi estää 

noudattamasta tällaisia vaatimuksia, ja 

siksi niiden pitäisi voida estää pääsy tai 

rajoittaa sitä tai ohjata tietyt kuluttajat 

toiseen versioon, siinä määrin kuin se on 

tästä syystä tarpeellista. 

Or. en 

 

Tarkistus  17 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(17) Tietyissä erityistilanteissa ei voida 

esittää objektiivisia perusteita 

minkäänlaiselle yleisten käyttöehtojen 

soveltamisen kautta tapahtuvalle 

asiakkaiden erilaiselle kohtelulle 

asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai 

sijoittautumispaikkaan liittyvistä syistä, 

mukaan lukien kieltäytyminen tavaroiden 

myynnistä tai palvelujen tarjoamisesta. 

Näissä tilanteissa kaikki tällainen syrjintä 

olisi kiellettävä, ja asiakkailla olisi sen 

vuoksi oltava oikeus, tässä asetuksessa 

vahvistetuin erityisin edellytyksin, 

toteuttaa liiketoimia samoin ehdoin kuin 

paikalliset asiakkaat, ja heillä olisi oltava 

täydellinen ja tasapuolinen mahdollisuus 

saada kaikkia erilaisia tarjottuja tuotteita tai 

palveluja kansallisuudestaan tai asuin- tai 

sijoittautumispaikastaan riippumatta. Siksi 

elinkeinonharjoittajien olisi tarvittaessa 

(17) Tietyissä erityistilanteissa ei voida 

esittää objektiivisia perusteita 

minkäänlaiselle yleisten käyttöehtojen 

soveltamisen kautta tapahtuvalle 

kuluttajien erilaiselle kohtelulle kuluttajan 

kansallisuuteen tai asuinpaikkaan tai 

väliaikaiseen oleskelupaikkaan liittyvistä 

syistä, mukaan lukien kieltäytyminen 

tavaroiden myynnistä tai palvelujen 

tarjoamisesta. Näissä tilanteissa kaikki 

tällainen syrjintä olisi kiellettävä, ja 

kuluttajilla olisi sen vuoksi oltava oikeus, 

tässä asetuksessa vahvistetuin erityisin 

edellytyksin, toteuttaa liiketoimia samoin 

ehdoin kuin paikalliset kuluttajat, ja heillä 

olisi oltava täydellinen ja tasapuolinen 

mahdollisuus saada kaikkia erilaisia 

tarjottuja tuotteita tai palveluja 

kansallisuudestaan tai asuinpaikasta tai 

väliaikaisesta oleskelupaikastaan 
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toteutettava toimenpiteitä tämän 

syrjintäkiellon noudattamisen 

varmistamiseksi, jos kyseessä oleva 

asiakas ei muussa tapauksessa voisi nauttia 

tällaisesta täydellisestä ja tasapuolisesta 

satavuudesta. Tällaisissa tilanteissa 

sovellettavaa kieltoa ei pitäisi kuitenkaan 

tulkita siten, että se estää 

elinkeinonharjoittajia suuntaamasta 

toimintaansa eri jäsenvaltioihin tai tietyille 

asiakasryhmille kohdennetuin tarjouksin ja 

erilaisin ehdoin, mukaan lukien 

maakohtaisten verkkorajapintojen 

perustaminen. 

riippumatta. Siksi elinkeinonharjoittajan 

olisi tarvittaessa toteutettava toimenpiteitä 

tämän syrjintäkiellon noudattamisen 

varmistamiseksi, jos kyseessä oleva 

kuluttaja ei muussa tapauksessa voisi 

nauttia tällaisesta täydellisestä ja 

tasapuolisesta saatavuudesta. Tällaisissa 

tilanteissa sovellettavaa kieltoa ei pitäisi 

kuitenkaan tulkita siten, että se estää 

elinkeinonharjoittajia suuntaamasta 

toimintaansa eri jäsenvaltioihin tai tietyille 

kuluttajaryhmille kohdennetuin tarjouksin 

ja erilaisin yleisin käyttöehdoin, mukaan 

lukien maakohtaisten verkkorajapintojen 

perustaminen, mihin voi sisältyä erilaiset 

hinnat. 

Or. en 

 

Tarkistus  18 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 18 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(18) Ensimmäinen näistä tilanteista on 

se, jossa elinkeinonharjoittaja myy 

tavaroita, mutta ei ole järjestänyt kyseisten 

tavaroiden rajat ylittävää toimitusta eikä 

sitä ole järjestetty elinkeinonharjoittajan 

puolesta jäsenvaltioon, jossa asiakas asuu. 

Tässä tilanteessa asiakkaan pitäisi voida 

ostaa tavaroita täsmälleen samoin ehdoin, 

mukaan lukien hinta ja tavaroiden 

toimitusehdot, kuin samanlaiset asiakkaat, 

jotka asuvat elinkeinonharjoittajan 

jäsenvaltiossa. Tämä saattaa tarkoittaa sitä, 

että ulkomaisen asiakkaan on noudettava 

tavara kyseisestä jäsenvaltiosta tai toisesta 

jäsenvaltiosta, johon elinkeinonharjoittaja 

toimittaa tavaroita. Tässä tilanteessa ei ole 

tarpeellista rekisteröityä 

arvonlisäverovelvolliseksi asiakkaan 

jäsenvaltiossa eikä järjestää tavaroiden 

rajat ylittävää toimitusta. 

(18) Ensimmäinen näistä tilanteista on 

se, jossa elinkeinonharjoittaja myy 

tavaroita, mutta ei ole järjestänyt kyseisten 

tavaroiden rajat ylittävää toimitusta eikä 

sitä ole järjestetty elinkeinonharjoittajan 

puolesta jäsenvaltioon, jossa kuluttaja 

asuu. Tässä tilanteessa kuluttajan pitäisi 

voida ostaa tavaroita täsmälleen samoin 

ehdoin, mukaan lukien hinta ja tavaroiden 

toimitusehdot, kuin samanlaiset kuluttajat, 

jotka asuvat elinkeinonharjoittajan 

jäsenvaltiossa. Elinkeinonharjoittaja voi 

tarjota toimitusta yleisin ehdoin tai 

mahdollisuutta noutaa tavarat sovitusta 

paikasta muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, 

jossa kuluttajan asuinpaikka on. Tämä 

saattaa tarkoittaa sitä, että ulkomaisen 

kuluttajan on noudettava tavara kyseisestä 

jäsenvaltiosta tai eri jäsenvaltiosta, johon 

elinkeinonharjoittaja toimittaa tavaroita. 

Tässä tilanteessa ei ole tarpeellista 
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rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi 

kuluttajan jäsenvaltiossa eikä järjestää 

tavaroiden rajat ylittävää toimitusta. 

Or. en 

 

Tarkistus  19 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (19 a) Kolmas tilanne on sellainen, jossa 

kuluttajat pyrkivät hankkimaan 

sähköisesti suoritettavia palveluja, joiden 

keskeinen piirre on pääsyn tarjoaminen 

tekijänoikeudella suojattuihin teoksiin tai 

muuhun suojattuun aineistoon (kuten e-

kirjat, musiikki, pelit ja ohjelmat), joiden 

osalta elinkeinonharjoittajalla on 

hallussaan tarvittavat oikeudet alueilla, 

joilta kuluttaja aikoo hankkia kyseisiä 

palveluita. Tässäkään tapauksessa 

toimitus ei ole tarpeen, ja 

elinkeinonharjoittaja voi ilmoittaa 

arvonlisäveron ja maksaa sen 

yksinkertaistetusti arvonlisäveron 

erityisjärjestelmän mukaisesti.  

Or. en 

 

Tarkistus  20 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 20 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(20) Lisäksi tilanteessa, jossa 

elinkeinonharjoittaja tarjoaa palveluja ja 

asiakas ottaa kyseiset palvelut vastaan 

elinkeinonharjoittajan tiloissa tai tämän 

valitsemassa paikassa, joka on eri kuin 

jäsenvaltio, jonka kansalainen asiakas on 

(20) Lisäksi tilanteessa, jossa 

elinkeinonharjoittaja tarjoaa palveluja ja 

kuluttaja ottaa kyseiset palvelut vastaan 

tiloissa tai paikassa, joka ei sijaitse 

jäsenvaltiossa, jossa kuluttajan 

asuinpaikka sijaitsee, erilaisten yleisten 
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tai jossa asiakkaan asuin- tai 

sijoittautumispaikka sijaitsee, erilaisten 

yleisten käyttöehtojen soveltamisen 

tällaisiin perusteisiin liittyvistä syistä ei 

myöskään pitäisi olla perusteltua. Tällaiset 

tilanteet koskevat sellaisten palvelujen 

tarjoamista kuten hotellimajoitus, 

urheilutapahtumat, autonvuokraus tai 

musiikkifestivaalien tai huvipuistojen 

pääsyliput. Tällaisissa tilanteissa 

elinkeinonharjoittajan ei tarvitse 

rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi 

toisessa jäsenvaltiossa eikä järjestää 

tavaroiden rajat ylittävää toimitusta. 

käyttöehtojen soveltamisen tällaisiin 

perusteisiin liittyvistä syistä ei myöskään 

pitäisi olla perusteltua. Tällaiset tilanteet 

koskevat sellaisten palvelujen tarjoamista 

kuten hotellimajoitus, urheilutapahtumat, 

autonvuokraus tai musiikkifestivaalien tai 

huvipuistojen pääsyliput. Tällaisissa 

tilanteissa elinkeinonharjoittajan ei tarvitse 

rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi 

toisessa jäsenvaltiossa tai järjestää 

tavaroiden rajat ylittävää toimitusta. 

Or. en 

 

Tarkistus  21 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 21 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(21) Tämän asetuksen noudattaminen ei 

aiheuta elinkeinonharjoittajalle mitään 

tuomioistuimen toimivaltaan tai 

sovellettavan lainsäädännön eroihin 

liittyviä lisäkustannuksia missään näissä 

tilanteissa asetuksissa (EY) N:o 593/2008 

ja (EU) N:o 1215/2012 vahvistettujen 

sopimusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia ja 

tuomioistuimen toimivaltaa koskevien 

säännösten nojalla, kun 

elinkeinonharjoittaja ei harjoita 

toimintaansa kuluttajan jäsenvaltiossa tai 

se ei suuntaa toimintaansa sinne tai kun 

asiakas ei ole kuluttaja. Jos 

elinkeinonharjoittaja sitä vastoin harjoittaa 

toimintaansa kuluttajan jäsenvaltiossa tai 

suuntaa toimintaansa sinne, 

elinkeinonharjoittaja on ilmaissut 

aikomuksensa solmia kauppasuhteita 

kyseisen jäsenvaltion kuluttajiin ja on siten 

pystynyt ottamaan huomioon tällaiset 

kustannukset. 

(21) Tämän asetuksen noudattaminen ei 

aiheuta elinkeinonharjoittajalle mitään 

tuomioistuimen toimivaltaan tai 

sovellettavan lainsäädännön eroihin 

liittyviä lisäkustannuksia missään näissä 

tilanteissa asetuksissa (EY) N:o 593/2008 

ja (EU) N:o 1215/2012 vahvistettujen 

sopimusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia ja 

tuomioistuimen toimivaltaa koskevien 

säännösten nojalla, kun 

elinkeinonharjoittaja ei harjoita 

toimintaansa kuluttajan jäsenvaltiossa tai 

se ei suuntaa toimintaansa sinne. Jos 

elinkeinonharjoittaja sitä vastoin harjoittaa 

toimintaansa kuluttajan jäsenvaltiossa tai 

suuntaa toimintaansa sinne, 

elinkeinonharjoittaja on ilmaissut 

aikomuksensa solmia kauppasuhteita 

kyseisen jäsenvaltion kuluttajiin ja on siten 

pystynyt ottamaan huomioon tällaiset 

kustannukset. 
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Or. en 

 

Tarkistus  22 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 21 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (21 a) Kaikissa näissä tilanteissa yleistä 

saatavuutta koskevien yleisten 

käyttöehtojen olisi oltava sen jäsenvaltion 

lakien ja asetusten mukaisia, jossa 

elinkeinonharjoittaja harjoittaa tai johon 

se suuntaa toimintaansa. 

Elinkeinonharjoittajan ei tarvitse 

varmistaa, että saatavuutta koskevat 

yleiset käyttöehdot ovat sen kuluttajan 

jäsenvaltion lakien ja asetusten mukaisia, 

jolle elinkeinonharjoittaja ei aio myydä. 

Or. en 

 

Tarkistus  23 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 21 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (21 b) Yleisissä ehdoissa on myös 

noudatettava unionin säädöksiä, kuten 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiiviä 1999/44/EY1 a ja Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiiviä 

2011/83/EU1 b. Direktiivin 1999/44/EY 

mukaisesti elinkeinonharjoittaja on 

velvollinen korjaamaan tai korvaamaan 

maksutta tavarat, jotka eivät ole 

sopimuksen mukaisia. Tavaran 

saattamisesta sopimuksen mukaiseksi 

syntyviin välttämättömiin kustannuksiin 

eivät sisälly postitus- tai 

kuljetuskustannukset, jotka tulevat 

muiden kustannusten lisäksi, jotka 

aiheutuvat tavaroiden toimittamisesta 
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saatavuutta koskevien yleisten 

käyttöehtojen tai sopimuksen mukaisesti. 

Tästä asetuksesta ei myöskään pitäisi 

aiheutua elinkeinonharjoittajalle 

velvoitetta vastata lisäkustannuksista 

tapauksissa, joissa kuluttaja käyttää 

peruuttamisoikeuttaan direktiivin 

2011/83/EU mukaisesti. 

 __________________ 

 1a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 1999/44/EY, annettu 25 päivänä 

toukokuuta 1999, kulutustavaroiden 

kauppaa ja niihin liittyviä takuita 

koskevista tietyistä seikoista (EYVL L 171, 

7.7.1999, s. 12). 

 1bEuroopan 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  24 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 22 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(22) Neuvoston direktiivin 

2006/112/EY27 XII osaston 1 luvussa 

säädetyn erityisjärjestelmän piiriin 

kuuluvien elinkeinonharjoittajien ei tarvitse 

maksaa arvonlisäveroa. Kun tällaiset 

elinkeinonharjoittajat tarjoavat sähköisesti 

suoritettavia palveluja, kielto soveltaa 

erilaisia yleisiä käyttöehtoja asiakkaan 

kansallisuuteen tai asuin- tai 

sijoittautumispaikkaan liittyvistä syistä 

merkitsisi vaatimusta rekisteröityä 

(22) Neuvoston direktiivin 

2006/112/EY27 XII osaston 1 luvussa 

säädetyn erityisjärjestelmän piiriin 

kuuluvien elinkeinonharjoittajien ei tarvitse 

maksaa arvonlisäveroa. Kun tällaiset 

elinkeinonharjoittajat tarjoavat sähköisesti 

suoritettavia palveluja, kielto soveltaa 

erilaisia yleisiä käyttöehtoja kuluttajan 

kansallisuuteen tai asuinpaikkaan tai 

väliaikaiseen oleskelupaikkaan liittyvistä 

syistä sisältäisi vaatimuksen rekisteröityä 
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arvonlisäverovelvolliseksi toisten 

jäsenvaltioiden alv:n huomioon ottamiseksi 

ja voisi aiheuttaa lisäkustannuksia, mikä 

olisi kohtuuton rasite, kun otetaan 

huomioon kyseisten elinkeinonharjoittajien 

koko ja ominaispiirteet. Nämä 

elinkeinonharjoittajat olisi siksi 

vapautettava kyseisen kiellon 

noudattamisesta niin pitkäksi aikaa kun 

tällaista järjestelmää sovelletaan. 

arvonlisäverovelvolliseksi toisten 

jäsenvaltioiden alv:n huomioon ottamiseksi 

ja aiheuttaisi lisäkustannuksia, mikä olisi 

kohtuuton rasite, kun otetaan huomioon 

kyseisten elinkeinonharjoittajien koko ja 

ominaispiirteet. Nämä 

elinkeinonharjoittajat olisi siksi 

vapautettava kyseisen kiellon 

noudattamisesta niin pitkäksi aikaa kun 

tällaista järjestelmää sovelletaan. 

__________________ __________________ 

27 Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, 

annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, 

yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 

(EYVL L 347, 11.12.2006, s.1). 

27 Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, 

annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, 

yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 

(EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1). 

Or. en 

 

Tarkistus  25 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 23 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(23) Kaikissa näissä tilanteissa 

elinkeinonharjoittajia voidaan joissain 

tapauksissa estää myymästä tavaroita tai 

tarjoamasta palveluja tietyille asiakkaille 

tai tiettyjen alueiden asiakkaille 

asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai 

sijoittautumispaikkaan liittyvistä syistä 

unionin oikeudessa tai unionin oikeuden 

mukaisessa jäsenvaltioiden 

lainsäädännössä säädetyn erityisen kiellon 

tai vaatimuksen seurauksena. 

Jäsenvaltioiden lainsäädännössä voidaan 

myös vaatia unionin oikeuden mukaisesti, 

että elinkeinonharjoittajat noudattavat 

joitain kirjojen hinnoittelua koskevia 

sääntöjä. Elinkeinonharjoittajia ei pitäisi 

estää noudattamasta tällaista 

lainsäädäntöä niin pitkälle kuin se on 

tarpeellista. 

(23) Kaikissa näissä tilanteissa 

elinkeinonharjoittajia voidaan joissain 

tapauksissa estää myymästä tavaroita tai 

tarjoamasta palveluja tietyille kuluttajille 

tai tiettyjen jäsenvaltioiden kuluttajille 

kuluttajan kansallisuuteen tai 

asuinpaikkaan tai väliaikaiseen 

oleskelupaikkaan liittyvistä syistä unionin 

oikeudessa tai unionin oikeuden 

mukaisessa jäsenvaltion lainsäädännössä 

säädetyn erityisen kiellon tai vaatimuksen 

seurauksena. 

Or. en 
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Tarkistus  26 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 24 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(24) Unionin oikeuden mukaan 

elinkeinonharjoittajat voivat periaatteessa 

vapaasti päättää, mitä maksuvälineitä ne 

haluavat hyväksyä, maksutuotemerkit 

mukaan lukien. Kuitenkin kun tämä valinta 

on tehty, elinkeinonharjoittajalla ei ole 

voimassa olevan maksupalveluja koskevan 

oikeudellisen kehyksen nojalla mitään 

syytä syrjiä asiakkaita unionissa 

kieltäytymällä tietyistä liiketoimista tai 

muutoin soveltamalla erilaisia maksuehtoja 

näihin liiketoimiin asiakkaan 

kansallisuuteen tai asuin- tai 

sijoittautumispaikkaan liittyvistä syistä. 

Tässä yhteydessä olisi nimenomaisesti 

kiellettävä myös tällainen perusteeton 

eriarvoinen kohtelu syistä, jotka liittyvät 

maksutilin sijaintiin, maksupalvelun 

tarjoajan sijoittautumispaikkaan tai 

maksuvälineen myöntämispaikkaan 

unionissa. Lisäksi on syytä muistaa, että 

asetuksessa (EU) N:o 260/2012 kielletään 

jo kaikkia maksunsaajia, myös 

elinkeinoharjoittajia, vaatimasta, että 

pankkitilien on sijaittava tietyssä 

jäsenvaltiossa, jotta euromääräinen maksu 

voidaan hyväksyä. 

(24) Unionin oikeuden mukaan 

elinkeinonharjoittajat voivat periaatteessa 

vapaasti päättää, mitä maksuvälineitä ne 

haluavat hyväksyä, maksutuotemerkit 

mukaan lukien. Kuitenkin kun tämä valinta 

on tehty, elinkeinonharjoittajalla ei ole 

voimassa olevan maksupalveluja koskevan 

oikeudellisen kehyksen nojalla mitään 

syytä syrjiä kuluttajia unionissa 

kieltäytymällä tietyistä liiketoimista tai 

muutoin soveltamalla erilaisia maksuehtoja 

näihin maksutapahtumiin kuluttajien 

kansallisuuteen tai asuinpaikkaan tai 

väliaikaiseen oleskelupaikkaan liittyvistä 

syistä. Tässä yhteydessä olisi 

nimenomaisesti kiellettävä myös tällainen 

perusteeton eriarvoinen kohtelu syistä, 

jotka liittyvät maksutilin sijaintiin, 

maksupalvelun tarjoajan 

sijoittautumispaikkaan tai maksuvälineen 

myöntämispaikkaan unionissa. Lisäksi on 

syytä muistaa, että Euroopan parlamentin 

ja neuvoston asetuksessa 

(EU) N:o 260/20121 a kielletään jo kaikkia 

maksunsaajia, myös elinkeinoharjoittajia, 

vaatimasta, että pankkitilien on sijaittava 

tietyssä jäsenvaltiossa, jotta euromääräinen 

maksu voidaan hyväksyä. 

 __________________ 

 1a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 260/2012, annettu 

14 päivänä maaliskuuta 2012, 

euromääräisiä tilisiirtoja ja 

suoraveloituksia koskevista teknisistä ja 

liiketoimintaa koskevista vaatimuksista 

sekä asetuksen (EY) N:o 924/2009 

muuttamisesta (EUVL L 94, 30.3.2012, 

s. 22). 
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Or. en 

 

Tarkistus  27 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 25 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(25) Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivissä 2015/2366/EU28 otetaan 

käyttöön sähköisten maksujen 

toimeksiantoa ja käsittelyä koskevat tiukat 

turvallisuusvaatimukset, jotka pienentävät 

petosten riskiä kaikissa uusissa ja 

perinteisemmissä maksuvälineissä, 

erityisesti verkkomaksuissa. 

Maksupalvelujen tarjoajien on sovellettava 

niin sanottua vahvaa asiakkaan 

tunnistamista eli tunnistamisprosessia, joka 

vahvistaa maksupalvelun tai 

maksutapahtuman käyttäjän 

henkilöllisyyden. Etämaksutapahtumien 

kuten verkkomaksujen tapauksessa 

turvallisuusvaatimukset ovat vieläkin 

tiukemmat, sillä niissä vaaditaan 

dynaamista linkkiä tapahtuman summaan 

ja maksunsaajan tiliin, jotta käyttäjälle 

voidaan tarjota lisäsuojaa minimoimalla 

riskiä erehdysten tai petosyritysten 

tapauksessa. Näiden säännösten tuloksena 

maksuvälinepetosten riski kansallisissa ja 

rajat ylittävissä ostoissa on saatettu samalle 

tasolle, eikä sitä pitäisi käyttää perusteluna 

liiketoimista kieltäytymiselle tai niihin 

liittyvälle syrjinnälle unionissa. 

(25) Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivissä 2015/2366/EU28 otetaan 

käyttöön sähköisten maksujen 

toimeksiantoa ja käsittelyä koskevat tiukat 

turvallisuusvaatimukset, jotka pienentävät 

petosten riskiä kaikissa uusissa ja 

perinteisemmissä maksuvälineissä, 

erityisesti verkkomaksuissa. 

Maksupalvelujen tarjoajien on sovellettava 

niin sanottua vahvaa kuluttajan 

tunnistamista eli tunnistamisprosessia, joka 

vahvistaa maksupalvelun tai 

maksutapahtuman käyttäjän 

henkilöllisyyden. Etämaksutapahtumien 

kuten verkkomaksujen tapauksessa 

turvallisuusvaatimukset ovat vieläkin 

tiukemmat, sillä niissä vaaditaan 

dynaamista linkkiä tapahtuman summaan 

ja maksunsaajan tiliin, jotta käyttäjälle 

voidaan tarjota lisäsuojaa minimoimalla 

riskiä erehdysten tai petosyritysten 

tapauksessa. Näiden säännösten tuloksena 

maksuvälinepetosten riski kansallisissa ja 

rajat ylittävissä ostoissa on saatettu samalle 

tasolle, eikä sitä pitäisi käyttää syynä 

liiketoimista kieltäytymiselle tai niihin 

liittyvälle syrjinnälle unionissa. 

__________________ __________________ 

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi (EU) 2015/2366, annettu 

25 päivänä marraskuuta 2015, 

maksupalveluista sisämarkkinoilla, 

direktiivien 2002/65/EY, 2009/110/EY ja 

2013/36/EU ja asetuksen (EU) N:o 

1093/2010 muuttamisesta sekä direktiivin 

2007/64/EY kumoamisesta (EUVL L 337, 

23.12.2015, s. 35). 

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi (EU) 2015/2366, annettu 

25 päivänä marraskuuta 2015, 

maksupalveluista sisämarkkinoilla, 

direktiivien 2002/65/EY, 2009/110/EY ja 

2013/36/EU ja asetuksen (EU) 

N:o 1093/2010 muuttamisesta sekä 

direktiivin 2007/64/EY kumoamisesta 

(EUVL L 337, 23.12.2015, s. 35). 
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Tarkistus  28 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 26 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(26) Tämä asetus ei saisi vaikuttaa 

kilpailusääntöjen, erityisesti SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklan, 

soveltamiseen. Komission asetuksessa 

(EU) N:o 330/201029 tarkoitettuja 

sopimuksia, joissa elinkeinonharjoittajille 

asetetaan velvollisuus olla harjoittamatta 

passiivista myyntiä tietyille asiakkaille tai 

tiettyjen alueiden asiakkaille, pidetään 

yleensä kilpailua rajoittavina eikä niitä 

voida tavallisesti vapauttaa SEUT-

sopimuksen 101 artiklan 1 artiklassa 

määrätystä kiellosta. Vaikka ne eivät 

kuuluisikaan SEUT-sopimuksen 101 

artiklan soveltamisalaan, ne haittaavat 

tämän asetuksen soveltamisen yhteydessä 

sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa 

ja niitä voidaan käyttää tämän asetuksen 

säännösten kiertämiseen. Tällaisten 

sopimusten tai muiden passiiviseen 

myyntiin liittyvien sopimusten, joissa 

elinkeinonharjoittajan edellytetään 

toimivan tämän asetuksen vastaisesti, asiaa 

koskevien säännösten olisi siksi oltava 

mitättömiä. Tämä asetus ja erityisesti sen 

tavaroiden tai palvelujen saatavuutta 

koskevat säännökset eivät kuitenkaan saisi 

vaikuttaa asetuksessa (EU) N:o 330/2010 

tarkoitettuihin sopimuksiin, joilla 

rajoitetaan aktiivista myyntiä. 

(26) Tämä asetus ei saisi vaikuttaa 

kilpailusääntöjen, erityisesti SEUT-

sopimuksen 101 ja 102 artiklan, 

soveltamiseen. Komission asetuksessa 

(EU) N:o 330/201029 tarkoitettuja 

sopimuksia, joissa elinkeinonharjoittajille 

asetetaan velvollisuus olla harjoittamatta 

passiivista myyntiä tietyille kuluttajille tai 

tiettyjen alueiden kuluttajille, pidetään 

yleensä kilpailua rajoittavina eikä niitä 

voida tavallisesti vapauttaa SEUT-

sopimuksen 101 artiklan 1 artiklassa 

määrätystä kiellosta. Tällaisten 

passiiviseen myyntiin liittyvien 

sopimusten, joissa elinkeinonharjoittajan 

edellytetään toimivan tämän asetuksen 

vastaisesti, asiaa koskevien säännösten 

olisi siksi oltava automaattisesti 

mitättömiä. Tämä asetus ja erityisesti sen 

tavaroiden tai palvelujen saatavuutta 

koskevat säännökset eivät kuitenkaan saisi 

vaikuttaa asetuksessa (EU) N:o 330/2010 

tarkoitettuihin sopimuksiin, joilla 

rajoitetaan aktiivista myyntiä. 

__________________ __________________ 

29 Komission asetus (EU) N:o 330/2010, 

annettu 20 päivänä huhtikuuta 2010, 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 101 artiklan 3 kohdan 

soveltamisesta tiettyihin vertikaalisten 

sopimusten ja yhdenmukaistettujen 

29 Komission asetus (EU) N:o 330/2010, 

annettu 20 päivänä huhtikuuta 2010, 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 101 artiklan 3 kohdan 

soveltamisesta tiettyihin vertikaalisten 

sopimusten ja yhdenmukaistettujen 



 

PR\1113008FI.docx 31/60 PE595.745v01-00 

 FI 

menettelytapojen ryhmiin (EUVL L 102, 

23.4.2010, s. 1). 

menettelytapojen ryhmiin (EUVL L 102, 

23.4.2010, s. 1). 

Or. en 

Perustelu 

Mukautus 6 artiklaan tehtyihin muutoksiin. 

 

Tarkistus  29 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 27 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(27) Jäsenvaltioiden olisi nimitettävä 

yksi tai useampi elin, joka vastaa 

tehokkaiden toimien toteuttamisesta tämän 

asetuksen säännösten soveltamisen 

seuraamiseksi ja niiden noudattamisen 

varmistamiseksi. Jäsenvaltioiden olisi 

lisäksi varmistettava, että 

elinkeinonharjoittajille voidaan määrätä 

tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia 

seuraamuksia, jos tätä asetusta rikotaan. 

(27) Jäsenvaltioiden olisi nimitettävä 

yksi tai useampi elin, joka vastaa 

tehokkaiden toimien toteuttamisesta tämän 

asetuksen säännösten soveltamisen 

seuraamiseksi ja niiden noudattamisen 

varmistamiseksi. Jäsenvaltioiden olisi 

lisäksi varmistettava, että voidaan toteuttaa 

elinkeinonharjoittajia koskevia tehokkaita, 

oikeasuhteisia ja varoittavia toimenpiteitä, 

jos tätä asetusta rikotaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  30 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 28 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(28) Kuluttajien olisi voitava saada 

asiasta vastaavilta viranomaisilta apua, 

joka helpottaa tämän asetuksen 

soveltamisesta johtuvien riita-asioiden 

ratkaisua elinkeinonharjoittajien kanssa, 

muun muassa yhtenäisen 

valituslomakkeen avulla. 

(28) Kuluttajien olisi voitava saada 

asiasta vastaavilta viranomaisilta apua, 

joka helpottaa tämän asetuksen 

soveltamisesta johtuvien riita-asioiden 

ratkaisua elinkeinonharjoittajien kanssa. 

Jäsenvaltioiden olisi tätä varten nimettävä 

avun antamisesta vastaavaksi elimeksi tai 

elimiksi muun muassa Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksessa 

(EU) N:o 524/20131 a tarkoitetut 
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verkkovälitteisen riidanratkaisun 

yhteyspisteet. 

 ________________ 

 1a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 524/2013, annettu 

21 päivänä toukokuuta 2013, 

kuluttajariitojen verkkovälitteisestä 

riidanratkaisusta sekä asetuksen 

(EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 

2009/22/EY muuttamisesta 

(verkkovälitteistä kuluttajariitojen 

ratkaisua koskeva asetus) (EUVL L 165, 

18.6.2013, s. 1). 

Or. en 

 

Tarkistus  31 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 29 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(29) Tätä asetusta olisi arvioitava 

säännöllisesti, jotta siihen voidaan 

tarvittaessa ehdottaa muutoksia. 

Ensimmäisessä arvioinnissa olisi 

keskityttävä 4 artiklan 1 kohdan 

b alakohdassa säädetyn kiellon 

mahdolliseen laajentamiseen 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. 

(29) Tätä asetusta olisi arvioitava 

säännöllisesti, jotta siihen voidaan 

tarvittaessa ehdottaa muutoksia. 

Ensimmäisessä arvioinnissa olisi 

keskityttävä erityisesti mahdollisuuteen 

laajentaa tämän asetuksen soveltamisalaa 

muille aloille, kuten audiovisuaalialaan, 

rahoituspalveluihin tai sähköisen 

viestinnän palveluihin, kuljetuspalveluihin 

tai terveydenhuoltopalveluihin. Erityisesti 

audiovisuaalipalveluihin laajentamisen 

arvioinnin olisi perustuttava 

yksityiskohtaisiin hinta- ja 

kustannustietoihin, jotka ovat ainoastaan 

palveluntarjoajien hallussa. Näiden 

palveluntarjoajien olisi siksi tehtävä 

yhteistyötä arvioinnissa, jotta voidaan 

arvioida, johtaako näiden palvelujen 

sisällyttäminen tämän asetuksen 

soveltamisalaan sellaisten 

liiketoimintamallien kehittymiseen, jotka 

ovat tällä hetkellä käytössä olevia 

tehokkaampia. 
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Or. en 

Perustelu 

Koska nykyiset ehdotukset ovat palveludirektiivin mukaisia, komission olisi selvitettävä 

tarvetta laajentaa tämän asetuksen soveltamisalaa aloille, jotka eivät tällä nykyään kuulu 

tämän asetuksen tai palveludirektiivin soveltamisalaan. 

 

Tarkistus  32 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 30 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(30) Tässä asetuksessa vahvistettujen 

sääntöjen tehokkaan täytäntöönpanon 

helpottamiseksi myös näiden sääntöjen 

osalta olisi oltava käytettävissä Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksessa 

(EY) N:o 2006/200430 säädetty mekanismi, 

jolla varmistetaan toimivaltaisten 

viranomaisten rajat ylittävä yhteistyö. 

Koska asetusta (EY) N:o 2006/2004 

sovelletaan kuitenkin vain kuluttajien 

etuja suojaavan lainsäädännön osalta, 

näiden toimenpiteiden pitäisi olla 

käytettävissä ainoastaan silloin, kun 

asiakas on kuluttaja. Sen vuoksi asetusta 

(EY) N:o 2006/2004 olisi muutettava. 

(30) Tässä asetuksessa vahvistettujen 

sääntöjen tehokkaan täytäntöönpanon 

helpottamiseksi myös näiden sääntöjen 

osalta olisi oltava käytettävissä Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksessa 

(EY) N:o 2006/200430 säädetty mekanismi, 

jolla varmistetaan toimivaltaisten 

viranomaisten rajat ylittävä yhteistyö. 

__________________ __________________ 

30 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 2006/2004, annettu 

27 päivänä lokakuuta 2004, 

kuluttajansuojalainsäädännön 

täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten 

viranomaisten yhteistyöstä (”asetus 

kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä”) 

(EUVL L 364, 9.12.2004, s. 1). 

30 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 2006/2004, annettu 

27 päivänä lokakuuta 2004, 

kuluttajansuojalainsäädännön 

täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten 

viranomaisten yhteistyöstä (”asetus 

kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä”) 

(EUVL L 364, 9.12.2004, s. 1). 

Or. en 
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Tarkistus  33 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 31 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(31) Jotta mahdollistettaisiin kuluttajien 

kollektiivisten etujen suojaamista 

tarkoittavien kieltokanteiden nostaminen 

tämän asetuksen vastaisista teoista 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2009/22/EY31 mukaisesti, myös 

mainittua direktiiviä olisi muutettava siten, 

että sen liitteeseen I lisätään viittaus tähän 

asetukseen. 

(31) Jotta mahdollistettaisiin kuluttajien 

kollektiivisten etujen suojaamista 

tarkoittavien kieltokanteiden nostaminen 

tämän asetuksen vastaisista teoista 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2009/22/EY31 mukaisesti, myös 

mainittua direktiiviä olisi muutettava siten, 

että sen liitteeseen I lisätään viittaus tähän 

asetukseen. Kuluttajia olisi myös 

kannustettava hyödyntämään 

tuomioistuinten ulkopuolisia 

riidanratkaisumenettelyjä, jotka koskevat 

verkkomyynnistä tai asetuksen 

(EU) N:o 524/2013 mukaisesti tehdyistä 

palvelusopimuksista aiheutuvia 

sopimusvelvoitteita. 

__________________ __________________ 

31 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2009/22/EY, annettu 23 päivänä 

huhtikuuta 2009, kuluttajien etujen 

suojaamista tarkoittavista kieltokanteista 

(EUVL L 110, 1.5.2009, s. 30). 

31 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2009/22/EY, annettu 23 päivänä 

huhtikuuta 2009, kuluttajien etujen 

suojaamista tarkoittavista kieltokanteista 

(EUVL L 110, 1.5.2009, s. 30). 

Or. en 

Perustelu 

Selvennys, jonka mukaan tuomioistuinten ulkopuoliset riidanratkaisumenettelyt voivat olla 

asianmukainen riidanratkaisukeino tällä erityisalalla. 

 

Tarkistus  34 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 32 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(32) Elinkeinonharjoittajilla, 

viranomaisilla ja muilla asianomaisilla 

osapuolilla olisi oltava riittävästi aikaa 

Poistetaan. 
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mukautua tämän asetuksen säännöksiin 

ja varmistaa niiden noudattaminen. Kun 

otetaan huomioon erityispiirteet, jotka 

liittyvät muihin sähköisesti suoritettaviin 

palveluihin kuin palveluihin, joiden 

keskeinen piirre on pääsyn tarjoaminen 

tekijänoikeudella suojattuihin teoksiin ja 

muuhun suojattuun aineistoon ja niiden 

käytön mahdollistaminen, on 

asianmukaista, että 4 artiklan 1 kohdan 

b alakohdassa säädettyä kieltoa 

sovelletaan vasta myöhäisemmästä 

ajankohdasta kyseisten palvelujen 

tarjoamisen osalta. 

Or. en 

 

Tarkistus  35 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 33 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(33) Koska tavoitteena on puuttua 

tehokkaasti asiakkaan kansallisuuteen tai 

asuin- tai sijoittautumispaikkaan 

perustuvaan suoraan ja välilliseen 

syrjintään, tämän tavoitteen 

saavuttamiseksi on asianmukaista antaa 

asetus, jota sovelletaan sellaisenaan 

jäsenvaltioissa. Tämä on tarpeellista, jotta 

voidaan varmistaa 

syrjimättömyyssääntöjen yhdenmukainen 

soveltaminen kaikkialla unionissa sekä 

niiden yhtäaikainen voimaantulo. Vain 

asetuksella voidaan varmistaa tarvittava 

selkeys, yhdenmukaisuus ja 

oikeusvarmuus, jotta asiakkaat voivat 

saada täyden hyödyn näistä säännöistä. 

(33) Koska tavoitteena on puuttua 

tehokkaasti kuluttajan kansallisuuteen tai 

asuinpaikkaan tai väliaikaiseen 

oleskelupaikkaan perustuvaan suoraan ja 

välilliseen syrjintään, tämän tavoitteen 

saavuttamiseksi on asianmukaista antaa 

asetus, jota sovelletaan sellaisenaan 

jäsenvaltioissa. Tämä on tarpeellista, jotta 

voidaan varmistaa 

syrjimättömyyssääntöjen yhdenmukainen 

soveltaminen kaikkialla unionissa sekä 

niiden yhtäaikainen voimaantulo. Vain 

asetuksella voidaan varmistaa tarvittava 

selkeys, yhdenmukaisuus ja 

oikeusvarmuus, jotta kuluttajat voivat 

saada täyden hyödyn näistä säännöistä. 

Or. en 
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Tarkistus  36 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 34 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(34) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 

tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta 

eli ehkäistä asiakkaan kansallisuuteen tai 

asuin- tai sijoittautumispaikkaan 

perustuvaa suoraa ja välillistä syrjintää, 

mukaan lukien maarajoitukset, 

liiketoimissa elinkeinonharjoittajien kanssa 

unionin alueella, koska ongelma on 

luonteeltaan rajat ylittävä eikä voimassa 

oleva oikeudellinen kehys ole riittävän 

selkeä, vaan tavoite voidaan sen laajuuden 

ja sisämarkkinoilla käytävään kauppaan 

mahdollisesti kohdistuvan vaikutuksen 

vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. 

Sen vuoksi unioni voi toteuttaa 

toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn 

sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 

toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 

Mainitussa artiklassa vahvistetun 

suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 

asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 

tämän tavoitteen saavuttamiseksi. 

(34) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 

tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta 

eli ehkäistä kuluttajan kansallisuuteen tai 

asuinpaikkaan tai väliaikaiseen 

oleskelupaikkaan perustuvaa suoraa ja 

välillistä syrjintää, mukaan lukien 

maarajoitukset, liiketoimissa 

elinkeinonharjoittajien kanssa unionin 

alueella, koska ongelma on luonteeltaan 

rajat ylittävä eikä voimassa oleva 

oikeudellinen kehys ole riittävän selkeä, 

vaan tavoite voidaan sen laajuuden ja 

sisämarkkinoilla käytävään kauppaan 

mahdollisesti kohdistuvan vaikutuksen 

vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. 

Sen vuoksi unioni voi toteuttaa 

toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn 

sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 

toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 

Mainitussa artiklassa vahvistetun 

suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 

asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 

tämän tavoitteen saavuttamiseksi. 

Or. en 

 

Tarkistus  37 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tarkoitus ja soveltamisala Kohde 

Or. en 
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Tarkistus  38 

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. 

Tällä asetuksella pyritään edistämään 

sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa 

ehkäisemällä kuluttajan kansallisuuteen tai 

asuinpaikkaan tai väliaikaiseen 

oleskelupaikkaan perustuvaa suoraa tai 

välillistä syrjintää. 

Or. en 

 

Tarkistus  39 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Tätä asetusta sovelletaan 

seuraavissa tilanteissa: 

Poistetaan. 

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; 

 

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; 

 

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. 
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Or. en 

 

Tarkistus  40 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Tätä asetusta ei sovelleta 

direktiivin 2006/123/EY 2 artiklan 

2 kohdassa tarkoitettuun toimintaan. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  41 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Tämä asetus ei rajoita verotuksen 

alalla sovellettavien sääntöjen 

soveltamista. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  42 

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 

Poistetaan. 
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1 kohdan b alakohdassa ja asetuksen 

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

c alakohdassa tarkoitetulla tavalla. 

Or. en 

 

Tarkistus  43 

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. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  44 

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 

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. 
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Or. en 

Perustelu 

Poistetaan 1 artiklan 5 kohta. Mukautus puhtaasti sisäisiä tilanteita koskevaan Euroopan 

unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöön. Sanamuoto perustuu julkisasiamies Wahlin 

ratkaisuehdotukseen yhdistetyissä asioissa Venturini (C-159/12 – C-161/12, EU: C: 2013: 

529, 26 kohta). Siirretty 1 artiklan 2, 3, 4 ja 6 kohdasta ja muutettu. 

 

Tarkistus  45 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tässä asetuksessa sovelletaan 

täytäntöönpanoasetuksen 

(EU) N:o 282/2011 7 artiklassa, Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen 

(EU) 2015/75132 2 artiklan 10, 20 ja 30 

alakohdassa ja direktiivin (EU) 2015/2366 

4 artiklan 8, 9, 11, 12, 14, 23, 24 ja 30 

alakohdassa annettuja määritelmiä. 

Tässä asetuksessa 

 a)  ’sähköisesti suoritettavilla 

palveluilla’ on merkitys, joka tälle termille 

on annettu neuvoston 

täytäntöönpanoasetuksen 

(EU) N:o 282/2011 7 artiklassa; 

 b)  ’siirtohinnalla’, ’korttipohjaisella 

maksuvälineellä’, ’maksutuotemerkillä’ 

on merkitys, joka kullekin termille on 

annettu Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EU) N:o 2015/75132 

2 artiklan 10, 20 ja 30 kohdassa; 

 c)  ’maksutapahtumalla’, 

’maksajalla’, ’maksupalvelun tarjoajalla’, 

’maksutilillä’, ’maksuvälineellä’, 

’suoraveloituksella’, ’tilisiirrolla’ ja 

’vahvalla asiakkaan tunnistamisella’ on 

merkitys, joka näille termeille on annettu 

direktiivin (EU) 2015/2366 4 artiklan 5, 8, 

11, 12, 14, 23, 24 ja 30 kohdassa. 

__________________ __________________ 

32 Euroopan parlamentin ja neuvoston 32 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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asetus (EU) 2015/751, annettu 29 päivänä 

huhtikuuta 2015, korttipohjaisista 

maksutapahtumista veloitettavista 

siirtohinnoista (EUVL L 123, 19.5.2015, 

s. 1). 

asetus (EU) 2015/751, annettu 29 päivänä 

huhtikuuta 2015, korttipohjaisista 

maksutapahtumista veloitettavista 

siirtohinnoista (EUVL L 123, 19.5.2015, 

s. 1). 

Or. en 

 

Tarkistus  46 

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 

Perustelu 

Sopimusvapauden takaamiseksi B2B-sopimukset olisi jätettävä tämän asetuksen 

soveltamisalan ulkopuolelle sillä seurauksella, että asetusta sovelletaan ainoastaan B2C-

sopimuksiin. 

 

Tarkistus  47 

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 

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 
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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; 

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  48 

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 (i) 

myydään pakkohuutokaupalla tai muuten 

lain nojalla; ja (ii) vettä, kaasua ja sähköä, 

ellei niitä pidetä kaupan tiettynä 

tilavuutena tai määrättynä määränä; 

Or. en 

Perustelu 

Mukautus verkkomyyntiä koskevan ehdotuksen kanssa. 

 

Tarkistus  49 

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 verkkosivustot tai niiden osa, ja 

mobiilisovellukset, joiden kautta 

kuluttajilla on pääsy elinkeinonharjoittajan 

tarjoamiin tavaroihin tai palveluihin näitä 

tavaroita tai palveluja koskevien 
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liiketoimien suorittamiseksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  50 

Ehdotus asetukseksi 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 f a) ’verkossa toimivalla 

markkinapaikalla’ digitaalista palvelua, 

jonka avulla kuluttajilla on mahdollisuus 

tehdä verkossa myynti- tai 

palvelusopimuksia elinkeinonharjoittajan 

kanssa verkossa toimivan 

markkinapaikan verkkosivustolla tai 

elinkeinonharjoittajan verkkosivustolla, 

jossa käytetään verkossa toimivan 

markkinapaikan tarjoamia 

tietojenkäsittelypalveluja; 

Or. en 

 

Tarkistus  51 

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 kuluttajien pääsyä 

verkkorajapintaansa asiakkaan 

kansallisuuteen tai asuinpaikkaan tai 

väliaikaiseen oleskelupaikkaan liittyvistä 

syistä. 

Or. en 
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Tarkistus  52 

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 asiakkaan 

kansallisuuteen tai asuinpaikkaan tai 

väliaikaiseen oleskelupaikkaan liittyvistä 

syistä ohjata kuluttajia verkkorajapintansa 

versioon, joka poikkeaa sommittelunsa, 

käytetyn kielen tai muiden 

ominaispiirteiden suhteen siitä 

verkkorajapinnasta, johon kuluttaja aluksi 

yritti päästä, mikä tekee kyseisestä 

versiosta pelkästään tietyn kansalaisuuden 

tai asuin- tai sijoittautumispaikan 

omaaville kuluttajalle tarkoitetun, ellei 

elinkeinonharjoittaja ole antanut 

kuluttajalle selkeät ja kattavat tiedot 

tällaisesta ohjaamisesta toiseen versioon. 

Or. en 

Perustelu 

Suostumukseen perustuvat menettelyt olisivat sekä yrityksille että kuluttajille raskaita. 

Rajapintojen helppoon käsittelyyn riittäisivät asianmukaiset tiedot, jotka koskevat 

uudelleenohjaamista ja alkuperäisen rajapinnan täyttä käyttömahdollisuutta. Tietojen 

antamista koskeva sanamuoto on otettu direktiivin 2002/58/EY 5 artiklan 3 kohdasta. 

 

Tarkistus  53 

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, sen verkkorajapinnan 

version, johon kuluttaja aluksi yritti 

päästä, on pysyttävä helposti kuluttajan 

saatavilla. 

Or. en 
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Tarkistus  54 

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 

verkkorajapintaan pääsyn estäminen tai 

pääsyn rajoittaminen tai ohjaaminen 

toiseen versioon on välttämätöntä, jotta 

elinkeinonharjoittaja tai verkossa toimiva 

markkinapaikka voivat noudattaa voidaan 

varmistaa unionin oikeuden tai 

jäsenvaltion lainsäädännön mukaisia 

vaatimuksia. Elinkeinonharjoittajan tai 

verkkomarkkinapaikan on perusteltava 

noudattamisen syyt sillä 

verkkorajapinnan kielellä, jota asiakas 

alun perin käytti pääsyä yrittäessään. 

Or. en 

 

Tarkistus  55 

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 
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Perustelu 

Yhdistetty 3 artiklan 3 kohtaan. Tekstin yksinkertaistaminen. 

 

Tarkistus  56 

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 kuluttajan 

kansallisuuteen tai asuinpaikkaan tai 

väliaikaiseen oleskelupaikkaan liittyvistä 

syistä tilanteissa, joissa kuluttaja pyrkii 

Or. en 

 

Tarkistus  57 

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 

siinä jäsenvaltiossa, jossa kuluttajan 

asuinpaikka on, mukaan luettuna 

vaihtoehto, jonka mukaisesti tavarat 

voidaan hakea kuluttajan ja 

elinkeinonharjoittajan sopimasta 

paikasta; 

Or. en 
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Tarkistus  58 

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) ottamaan vastaan 

elinkeinonharjoittajalta muita sähköisesti 

suoritettavia palveluita kuin palvelut, 

joiden keskeinen piirre on pääsyn 

tarjoaminen tekijänoikeudella suojattuihin 

teoksiin ja muuhun suojattuun aineistoon ja 

niiden käytön mahdollistaminen; 

Or. en 

 

Tarkistus  59 

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 

 

Tarkistus  60 

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 

c) hankkimaan 

elinkeinonharjoittajalta muita kuin 

sähköisesti suoritettavia palveluja, ja 
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elinkeinonharjoittajan tiloissa tai 
fyysisessä paikassa, jossa 

elinkeinonharjoittaja toimii, eri 

jäsenvaltiossa kuin se, jonka kansalainen 

asiakas on tai jossa asiakkaan asuin- tai 

sijoittautumispaikka on. 

kyseiset palvelut tarjotaan kuluttajalle 

fyysisessä paikassa, jossa 

elinkeinonharjoittaja toimii, eri 

jäsenvaltiossa kuin se, jossa kuluttajalla 

on asuinpaikka. 

Or. en 

Perustelu 

Kansalaisuus on merkityksetön, koska siihen voi sisältyä puhtaasti sisäisiä tilanteita. 

Esimerkiksi Puolassa asuva saksalainen, joka haluaa palveluita Puolassa. 

 

Tarkistus  61 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Edellä 1 kohdassa vahvistetulla 

kiellolla ei saa estää 

elinkeinonharjoittajaa soveltamasta 

jäsenvaltioiden välillä tai jäsenvaltion 

sisällä saatavuutta koskevia yleisiä 

käyttöehtoja, joita tarjotaan kuluttajille 

erityisellä alueella tai erityiselle 

kuluttajaryhmälle, jota ei määritellä 

kansalaisuuden, asuinpaikan tai 

väliaikaisen oleskelupaikan perusteella. 

Or. en 

Perustelu 

Selvennys, jonka mukaan elinkeinonharjoittaja voi toimi esimerkiksi eri verkkosivustoilla, 

joihin sovelletaan erilaisia saatavuutta koskevia ehtoja. 
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Tarkistus  62 

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 

jäsenvaltion lainsäädännössä säädetty 

erityinen säännös estää 

elinkeinonharjoittajaa myymästä tavaroita 

tai tarjoamasta kyseisiä palveluja tietyille 

kuluttajille. 

Or. en 

 

Tarkistus  63 

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. 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Ei ole tarpeen mainita näyttävästi kirjojen myyntiä, koska niihin sovelletaan 4 a artiklan 

ensimmäistä alakohtaa. 
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Tarkistus  64 

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 kuluttajan 
kansallisuuteen tai asuinpaikkaan tai 

väliaikaiseen oleskelupaikkaan, 

maksutilin sijaintiin, maksupalvelun 

tarjoajan sijoittautumispaikkaan tai 

maksuvälineen myöntämispaikkaan 

unionissa liittyvistä syistä, kun 

Or. en 

 

Tarkistus  65 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) maksut suoritetaan sähköisinä 

maksutapahtumina tilisiirtona, 

suoraveloituksena tai korttipohjaisella 

maksuvälineellä saman maksutuotemerkin 

sisällä; 

a) maksutapahtuma suoritetaan 

sähköisenä maksutapahtumana 
tilisiirtona, suoraveloituksena tai 

korttipohjaisella maksuvälineellä saman 

maksutuotemerkin sisällä; 

Or. en 

 

Tarkistus  66 

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) sovelletaan direktiivin 

(EU) 2015/2366 mukaista vahvaa 

asiakkaan tunnistamista; sekä 
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ja 

Or. en 

Perustelu 

Mukautus direktiivin 2015/2366 97 artiklan sanamuotoon. 

 

Tarkistus  67 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) maksut suoritetaan maksunsaajan 

hyväksymässä valuutassa. 

c) maksutapahtuma suoritetaan 

elinkeinonharjoittajan hyväksymässä 

valuutassa. 

Or. en 

 

Tarkistus  68 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Jos tämä on objektiivisista syistä 

perusteltua, 1 kohdassa vahvistettu kielto 

ei poista elinkeinonharjoittajan oikeutta 

olla toimittamatta tavaroita tai 

tarjoamatta kyseistä palvelua ennen 

vahvistuksen saamista maksutapahtuman 

asianmukaisesta käynnistämisestä. 

Or. en 
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Tarkistus  69 

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 estä elinkeinonharjoittajaa perimästä 

maksuja sellaisten korttipohjaisten 

maksuvälineiden käytöstä, joiden 

siirtohintoja ei säännellä asetuksen 

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

maksupalveluista, joihin asetusta 

(EU) N:o 260/2012 ei sovelleta, paitsi jos 

jäsenvaltio, johon elinkeinonharjoittaja 

on sijoittautunut, on kieltänyt tällaiset 

maksut tai rajoittanut niitä direktiivin 

2015/2366 62 artiklan 5 kohdan 

mukaisesti. Tällaiset maksut eivät saa 

ylittää maksuvälineen käytöstä 

elinkeinonharjoittajalle aiheutuneita suoria 

kustannuksia. 

Or. en 

 

Tarkistus  70 

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 
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Perustelu 

Selvennys, joka perustuu neuvoston sanamuotoon siitä, minkälaiset passiivista myyntiä 

koskeva sopimukset ovat mitättömiä. 

 

Tarkistus  71 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden viranomaisten 

harjoittama täytäntöönpanon valvonta 

Täytäntöönpanon valvonta 

Or. en 

 

Tarkistus  72 

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 täytäntöönpanon riittävästä ja 

tehokkaasta valvonnasta. 

Or. en 

 

Tarkistus  73 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä 

tämän asetuksen säännösten rikkomiseen 

sovellettavista seuraamuksista ja 

toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä 

tämän asetuksen säännösten rikkomiseen 

sovellettavista toimenpiteistä ja 

toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
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niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. 

Säädettyjen seuraamusten on oltava 

tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. 

niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. 

Toimenpiteiden on oltava tehokkaita, 

oikeasuhteisia ja varoittavia. 

Or. en 

 

Tarkistus  74 

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. 

Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi tai 

useampi elin, joka vastaa käytännön avun 

antamisesta kuluttajille tämän asetuksen 

soveltamisesta johtuvissa kuluttajan ja 

elinkeinonharjoittajan välisissä riita-

asioissa. 

Or. en 

Perustelu 

Rakenteen mukautus 7 artiklan 1 kohtaan. 

 

Tarkistus  75 

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. 

Poistetaan. 

Or. en 
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Perustelu 

Tarpeetonta sääntelyä, koska mallilomake kattaisi tässä asetuksessa säädetyt eri rikkomukset 

ja koskisi kahta eri elintä. 

 

Tarkistus  76 

Ehdotus asetukseksi 

8 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 8 a artikla 

 Sovellettava lainsäädäntö ja 

tuomioistuimen toimivalta 

 1.  Jos elinkeinonharjoittaja ilmoittaa 

selkeästi ja kattavasti 

verkkorajapinnassaan tai saatavuutta 

koskevissa yleisissä käyttöehdoissaan 

aikovansa myydä yhden tai useamman 

jäsenvaltion kuluttajille, 

elinkeinonharjoittajan ilmoittamattomasta 

jäsenvaltiosta kotoisin olevan kuluttajan 

kanssa tehtyyn ja tämän asetuksen 

4 artiklan mukaiseen sopimukseen 

sovellettava laki määritetään asetuksen 

(EY) N:o 593/2008 3 ja 4 artiklan 

mukaisesti. Asetuksen (EY) N:o 593/2008 

6 artiklaa ei sovelleta. 

 2.  Edellä 1 kohdan mukaisissa 

sopimusta koskevissa asioissa osapuolet 

voivat nostaa kanteen sen jäsenvaltion 

tuomioistuimessa, jossa 

elinkeinonharjoittajalla on kotipaikka. 

Or. en 

 

Tarkistus  77 

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 

audiovisuaaliala, rahoitusala, kuljetusala, 

sähköinen viestintä tai 

terveydenhuoltopalvelut. 

Or. en 

 

Tarkistus  78 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Lisätään asetuksen 

(EY) N:o 2006/2004 liitteeseen [numero] 

kohta seuraavasti: ”[numero] [tämän 

asetuksen koko nimi] (EUVL L XX, 

XX.XX.XXXX, s. X), ainoastaan kun 

asiakas on asetuksen (EU) XXXX/XXXX 

2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu 

kuluttaja.” 

1. Lisätään asetuksen 

(EY) N:o 2006/2004 liitteeseen [numero] 

kohta seuraavasti: ”[numero] [tämän 

asetuksen koko nimi] (EUVL L XX, 

XX.XX.XXXX, s. X).” 

Or. en 

 

Tarkistus  79 

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Sen 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa 

sovelletaan kuitenkin 1 päivästä 

heinäkuuta 2018. 

Poistetaan. 
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Or. en 
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PERUSTELUT 

I. Johdanto 

Komissio laati 25. toukokuuta 2016 osana sähköistä kaupankäyntiä koskevaa pakettiaan 

ehdotuksen asetukseksi, jossa käsitellään maarajoituksia ja muita kuluttajien kansallisuuteen, 

asuinpaikkaan tai sijoittautumispaikkaan perustuvan syrjinnän muotoja. Asetuksen 

tarkoituksena on varmistaa, että kaikilla asiakkailla on samat mahdollisuudet hankkia 

tavaroita ja palveluja kuin paikallisilla asiakkailla. Asetus perustuu säännöksiin, jotka on 

otettu palveludirektiivistä (20 artikla), jossa jo vahvistetaan syrjintäkiellon periaate mutta joka 

on osoittautunut vaikeaksi panna käytännössä täytäntöön, mikä johtuu oikeudellisesta 

epävarmuudesta, joka koskee sitä, minkälaisia käytäntöjä pidettäisiin – tai ei pidettäisi – 

oikeutettuina. 

 

Asetuksella pyritään luomaan oikeusvarmuutta ja täytäntöönpanokelpoisuutta määrittelemällä 

tilanteet, joissa ei voi olla perusteita kansallisuuteen tai asuinpaikkaan perustuvalle 

syrjinnälle. Lisäksi asetusehdotuksessa kielletään verkkosivustoille pääsyn estäminen sekä 

automaattisen uudelleenohjauksen käyttö ilman asiakkaan ennakkohyväksyntää. 

Asetusehdotukseen sisältyy myös hyväksyttyjen maksuvälineiden käyttöön liittyviä 

syrjimättömyyttä koskevia säännöksiä. 

 

Asetus on osa kokonaisstrategiaa, jolla edistetään rajat ylittävää sähköistä kaupankäyntiä, joka 

on keskeinen kasvutekijä, varmistamalla entistä paremman tavaroiden ja palvelujen saannin, 

lisäämällä luottamusta ja tarjoamalla lisää varmuutta ja vähentämällä hallinnollista rasitetta. 

 

II. Esittelijän kanta 

Esittelijä on komission kanssa yhtä mieltä ehdotuksen yleisestä tavoitteesta, nimittäin siitä, 

että käytetään hyväksi sisämarkkinoiden koko potentiaali alueena, jossa ei ole sisärajoja ja 

jossa tavaroiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus varmistetaan. Sisämarkkinat ovat vielä 

kaukana todellisuudesta. Sähköinen kaupankäynti on keskeinen kasvua tuottava tekijä, ja sen 

vuotuinen kasvuvauhti EU:ssa on keskimäärin 13 prosenttia. Kuitenkin ainoastaan 

15 prosenttia kuluttajista ostaa toisesta EU-maasta verkon välityksellä, ja 8 prosenttia 

elinkeinonharjoittajista myy rajojen yli (maan sisäiseen 24 prosenttiin verrattuna). 

Elinkeinonharjoittajat ja kuluttajat kohtaavat jatkuvasti esteitä. Verkkoympäristössä tällaiset 

esteet tulevat välittömästi näkyviin – esimerkiksi kuluttajien kannalta on käsittämätöntä, 

miksi heiltä estetään pääsy tietyille verkkosivustoille, miksi he eivät pysty ostamaan tiettyjä 

tuotteita toisesta jäsenvaltiosta tai miksi heidän on maksettava eri hinta pelkästään heidän 

kansallisuutensa tai asuinpaikkansa perusteella. 

 

Samalla on olemassa selvästi perusteltuja syitä sille, että elinkeinonharjoittajat noudattavat 

tällaista erilaista kohtelua. Yksi syistä voi olla esimerkiksi se, että elinkeinonharjoittajilla ei 

ole vaadittuja teollis- ja tekijänoikeuksia erityisellä alueella. Tai elinkeinonharjoittajat voivat 

harkita saatavuutta koskevien erilaisten ehtojen soveltamista, mikä johtuu esimerkiksi 

etäisyyden aiheuttamista lisäkustannuksista tai palvelun tarjoamisen teknisistä erityispiirteistä 

tai erilaisista markkinaolosuhteista. 

 

Komission ehdotus on tervetullut askel oikeaan suuntaan. Selkeys lisääntyy, koska siinä 

määritellään erityiset tilanteet, joissa ei voida koskaan pitää perusteltuna kansallisuuteen tai 
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asuinpaikkaan perustuvaa syrjintää. Se tuo myös tervetullutta selvyyttä niiden toimien osalta, 

joita pidettäisiin mahdottomina hyväksyä – esimerkiksi verkkosivustoille pääsyn estämisen 

kieltäminen ja hyväksyttyihin maksuvälineisiin liittyvän syrjinnän kieltämistä koskevat 

säännökset. Komission ehdotuksessa jätetään kuitenkin tärkeitä seikkoja vaille vastausta. 

 

1. Kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien oikeusvarmuus 

 

Esittelijä katsoo, että yksi syistä, miksi elinkeinonharjoittajat voivat suhtautua epäilevästi 

kauppasuhteiden solmimiseen toisen jäsenvaltion kuluttajien kanssa, on oikeudellinen 

epävarmuus sekä siihen liittyvät riskit sovellettavan kuluttajansuojan sekä ympäristö- ja 

merkintalainsäädännön osalta. Tätä ei käsitellä komission ehdotuksessa, jossa 

elinkeinonharjoittajien ja myös kuluttajien keskuuteen jää huomattava epävarmuus. 

 

Tähän puuttumiseksi esittelijä ehdottaa sovellettavaa lainsäädäntöä ja lainkäyttövaltaa 

koskevaa uutta 8 a artiklaa. Artiklassa pyritään selventämään sitä, että niissä tapauksissa, 

joissa elinkeinonharjoittaja vahvistaa selvästi aikomuksensa myydä yhden tai useamman 

jäsenvaltion kuluttajille ja toisen jäsenvaltion kuluttaja haluaa tehdä sopimuksen kyseisen 

elinkeinonharjoittajan kanssa tämän asetuksen 4 artiklan mukaisten oikeuksien nojalla, silloin 

elinkeinonharjoittaja kohtelee kuluttajaa samalla tavalla kuin hän kohtelee paikallaisia 

kuluttajia. Toisin sanoen elinkeinonharjoittaja pystyisi noudattamaan oman jäsenvaltionsa 

kuluttajansuojaa, ympäristöä, merkintää tai tuoteturvallisuutta koskevia vaatimuksia. 

Vastaavasti elinkeinonharjoittajan jäsenvaltion tuomioistuimen olisi oltava asiasta vastaava 

tuomioistuin. 

 

2. Soveltamisala 

 

Oikeasuhteisuuden varmistamiseksi esittelijä ehdottaa asetuksen soveltamisalan 

rajoittamista ainoastaan kuluttajiin lukuun ottamatta yhtä tärkeää poikkeusta, nimittäin kahta 

päämäärää palvelevien sopimusten tapauksissa, joissa kiinnitetään rajoitetusti huomiota 

kauppaan, kyseistä henkilöä olisi pidettävä myös kuluttajana. 

 

Esittelijä voi hyväksyä sen, että tässä vaiheessa asetuksen soveltamisala mukautetaan 

palveludirektiivin soveltamisalaan mahdollisimman laajasti, jotta voidaan varmistaa 

johdonmukaisuus, toisin muut kuin taloudelliset yleishyödylliset palvelut, kuljetuspalvelut, 

audiovisuaalipalvelut, rahapelitoiminta, terveydenhuolto ja muut palvelut, jotka jäävät 

asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Esittelijä kuitenkin katsoo, että tätä on arvioitava 

asetuksen seuraavan tarkistuksen yhteydessä. 

 

Esittelijä on kuitenkin eri mieltä komission kanssa kysymyksestä, miten kohdellaan 

sähköisesti suoritettavien palvelujen tarjoamista, kun tarjotaan pääsy tekijänoikeudella 

suojattuihin teoksiin ja muuhun suojattuun aineistoon ja mahdollistetaan niiden käyttö. 

Esittelijä katsoo, että lukuisia syrjintätapauksia liittyy sähköisesti suoritettaviin palveluihin, 

kuten sähköisiin kirjoihin, verkkomusiikkiin, peleihin tai ohjelmiin. Sen vuoksi esittelijä 

ehdottaa niiden sisällyttämistä 4 artiklan soveltamisalaan edellyttäen, että 

elinkeinonharjoittajalla on vaadittavat oikeudet asianmukaisilla alueilla. 
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3. Lisäselvennykset  

 

Esittelijä ehdottaa lisäksi useita selvennyksiä komission tekstiluonnokseen. Näihin sisältyvät 

erityisesti 

 selvennys, että syrjintäkielto ei kata ainoastaan kansallisuutta ja asuinpaikan vaan 

myös väliaikaisen oleskelupaikan

 selvennys, että puhtaasti jäsenvaltion sisäiset tilanteet, joihin ei liity rajat ylittävää 

komponenttia, jätetään pois (1 a artikla).

 Seuraava 3 artiklan mukaista verkkorajapintoihin pääsyä koskeva yksinkertaistus: 

esittelijä pitää komission ehdottamaa nimenomaista hyväksyntää koskevaa 

määräystä liian raskaana sekä yritysten että kuluttajien kannalta ja riittävänä sitä, että 

määrätään tiedotusvelvollisuudesta, joka koskee uudelleenohjaamista toisiin versioihin 

sekä täydestä pääsystä alkuperäiseen rajapintaan. Esittelijä selventää, että selitykset 

annetaan verkkorajapinnan kielellä. Esittelijä katsoo myös, että verkkorajapintoihin 

pääsyä ei saisi rajoittaa ainoastaan elinkeinonharjoittajille vaan myös verkossa 

toimiviin markkinapaikkoihin.

 Selvennys 4 artiklassa sen suhteen, että elinkeinonharjoittajat voivat edelleen 

soveltaa jäsenvaltioiden välillä tai jäsenvaltioiden sisällä saatavuutta koskevia 

erilaisia yleisiä käyttöehtoja, joita tarjotaan kuluttajille erityisellä alueella tai 

erityiselle kuluttajaryhmälle, niin kauan kuin näitä ei määritellä kansallisuuden, 

asuinpaikan tai väliaikaisen oleskelupaikan perusteella. Toisin sanoen 

elinkeinonharjoittaja pystyisi edelleen tarjoamaan eri hintoja eri verkkoportaaleissa 

niin kauan kuin tiettyä verkkokauppaa lähestyvä kuluttaja toisesta jäsenvaltiosta 

pystyy ostamaan tuotteen samoilla ehdoilla kuin paikallinen kuluttaja.

 Maksumenetelmiä koskeva selvennys 5 artiklassa, jotta vältetään tiettyihin 

maksumenetelmiin liittyvät petosriskit selventämällä, että elinkeinonharjoittajalla 

on oikeus olla toimittamatta tuotetta tai palvelua, kunnes hän on saanut vahvistuksen, 

että maksutapahtuma on aloitettu asianmukaisesti.

 

 


