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Tarkistus 1
Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
-1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1 a. katsoo, että valtionapua koskevien 
säännösten täytäntöönpano on saatettava 
päätökseen, jotta Eurooppa 2020 -
strategian tavoitteet voidaan saavuttaa, 
erityisesti sallimalla investoinnit 
reaalitalouteen ja keskittämällä resursseja 
enemmän tutkimuksen, innovoinnin ja 
kestävän kehityksen hyväksi; 

Or. it

Tarkistus 2
Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. huomauttaa, että eurooppalaiset 
sähköisen maksamisen markkinat ovat 
edelleen hajanaiset sekä maiden välillä että 
sisällä; katsoo, että standardointiin on 
sisällytettävä tarvittavat toimenpiteet, joilla 
varmistetaan avoimemmat, läpinäkyvät, 
innovatiiviset ja kilpaillut sisämarkkinat, 
jotka hyödyttävät kaikkia kuluttajia 
mobiilimaksamisessa, mobiilipalveluiden 
yhteentoimivuudessa, kustannuksissa ja 
siirrettävyydessä; pyytää komissiota siksi 
laatimaan arvioinnin, kuinka uudet 
tulokkaat, pankit tai muut rahoituslaitokset, 
voidaan tuoda eurooppalaisille kortti-, 
internet- ja mobiilimaksamisen 
markkinoille ottaen samalla huomioon 
tulevat teknologiainnovaatiot tällä 
sektorilla;

1. huomauttaa, että eurooppalaiset 
sähköisen maksamisen markkinat ovat 
edelleen hajanaiset sekä maiden välillä että 
sisällä; katsoo, että standardointiin on 
sisällytettävä tarvittavat toimenpiteet, joilla 
varmistetaan avoimemmat, läpinäkyvät, 
innovatiiviset ja kilpaillut sisämarkkinat, 
jotka hyödyttävät kaikkia kuluttajia 
mobiilimaksamisessa, mobiilipalveluiden 
yhteentoimivuudessa, kustannuksissa ja 
siirrettävyydessä; pyytää komissiota siksi 
laatimaan arvioinnin, kuinka uudet 
tulokkaat, pankit tai muut rahoituslaitokset, 
voidaan tuoda eurooppalaisille kortti-, 
internet- ja mobiilimaksamisen 
markkinoille ottaen samalla huomioon 
tulevat teknologiainnovaatiot tällä 
sektorilla; katsoo, että monenvälisten 
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toimitusmaksujen valvontaa on 
tehostettava, ja pitää myönteisenä toiseen 
sisämarkkinoiden toimenpidepakettiin 
sisältyviä ehdotuksia, jotka koskevat 
maksupalveludirektiivin tarkistusta ja 
lainsäädäntöaloitteen laatimista 
monenvälisistä pankkimaksuista;

Or. it

Tarkistus 3
Andreas Schwab

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. huomauttaa, että eurooppalaiset 
sähköisen maksamisen markkinat ovat 
edelleen hajanaiset sekä maiden välillä että 
sisällä; katsoo, että standardointiin on 
sisällytettävä tarvittavat toimenpiteet, joilla 
varmistetaan avoimemmat, läpinäkyvät, 
innovatiiviset ja kilpaillut sisämarkkinat, 
jotka hyödyttävät kaikkia kuluttajia 
mobiilimaksamisessa, mobiilipalveluiden 
yhteentoimivuudessa, kustannuksissa ja 
siirrettävyydessä; pyytää komissiota siksi 
laatimaan arvioinnin, kuinka uudet 
tulokkaat, pankit tai muut rahoituslaitokset, 
voidaan tuoda eurooppalaisille kortti-, 
internet- ja mobiilimaksamisen 
markkinoille ottaen samalla huomioon 
tulevat teknologiainnovaatiot tällä 
sektorilla;

1. huomauttaa, että eurooppalaiset 
sähköisen maksamisen markkinat ovat 
edelleen hajanaiset sekä maiden välillä että 
sisällä; huomauttaa lisäksi, että markkinat 
luultavasti myös pysyvät hajanaisina, jos 
nykyisten maksukorttiverkostojen ja 
matkapuhelinverkko-operaattorien 
annetaan hallita näitä uusia, kehittyviä 
markkinoita; kannustaa ottamaan 
käyttöön tarvittavat toimenpiteet ja 
täytäntöönpanokeinot, joilla varmistetaan 
avoimemmat, läpinäkyvät, innovatiiviset ja 
kilpaillut maksupalveluiden sisämarkkinat, 
jotka hyödyttävät kaikkia kuluttajia ja 
antavat heille vaihtoehtoja kortti-, 
internet- ja mobiilimaksamisessa,
matkapuhelimen käytössä 
maksuvälineenä, mobiilipalveluiden 
yhteentoimivuudessa, kustannuksissa ja 
siirrettävyydessä; pyytää komissiota siksi 
laatimaan arvioinnin, kuinka uudet 
tulokkaat, pankit tai muut rahoituslaitokset, 
voidaan tuoda eurooppalaisille kortti-, 
internet- ja mobiilimaksamisen 
markkinoille ja suojata samalla tulevia 
teknologiainnovaatioita tällä sektorilla;

Or. en
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Tarkistus 4
Malcolm Harbour

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. huomauttaa, että eurooppalaiset 
sähköisen maksamisen markkinat ovat 
edelleen hajanaiset sekä maiden välillä että 
sisällä; katsoo, että standardointiin on 
sisällytettävä tarvittavat toimenpiteet, joilla 
varmistetaan avoimemmat, läpinäkyvät, 
innovatiiviset ja kilpaillut sisämarkkinat, 
jotka hyödyttävät kaikkia kuluttajia 
mobiilimaksamisessa, mobiilipalveluiden 
yhteentoimivuudessa, kustannuksissa ja 
siirrettävyydessä; pyytää komissiota siksi 
laatimaan arvioinnin, kuinka uudet 
tulokkaat, pankit tai muut rahoituslaitokset, 
voidaan tuoda eurooppalaisille kortti-, 
internet- ja mobiilimaksamisen 
markkinoille ottaen samalla huomioon 
tulevat teknologiainnovaatiot tällä 
sektorilla;

1. huomauttaa, että eurooppalaiset 
sähköisen maksamisen markkinat ovat 
edelleen hajanaiset sekä maiden välillä että 
sisällä; katsoo, että standardointiin on 
sisällytettävä tarvittavat toimenpiteet, joilla 
varmistetaan avoimemmat, läpinäkyvät, 
innovatiiviset ja kilpaillut sisämarkkinat, 
jotka hyödyttävät kaikkia kuluttajia 
mobiilimaksamisessa, mukaan lukien 
mobiilimaksamisen vaihtoehdot ja 
matkapuhelimen käyttö maksuvälineenä, 
mobiilipalveluiden yhteentoimivuudessa, 
kustannuksissa ja siirrettävyydessä; pyytää 
komissiota siksi laatimaan arvioinnin, 
kuinka uudet tulokkaat, pankit tai muut 
rahoituslaitokset, voidaan tuoda 
eurooppalaisille kortti-, internet- ja 
mobiilimaksamisen markkinoille ottaen 
samalla huomioon tulevat 
teknologiainnovaatiot tällä sektorilla;

Or. en

Tarkistus 5
Cornelis de Jong

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. huomauttaa, että eurooppalaiset 
sähköisen maksamisen markkinat ovat 
edelleen hajanaiset sekä maiden välillä että 
sisällä; katsoo, että standardointiin on 
sisällytettävä tarvittavat toimenpiteet, joilla 

1. huomauttaa, että eurooppalaiset 
sähköisen maksamisen markkinat ovat 
edelleen hajanaiset sekä maiden välillä että 
sisällä; katsoo, että standardointiin on 
sisällytettävä tarvittavat toimenpiteet, joilla 
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varmistetaan avoimemmat, läpinäkyvät, 
innovatiiviset ja kilpaillut sisämarkkinat, 
jotka hyödyttävät kaikkia kuluttajia 
mobiilimaksamisessa, mobiilipalveluiden 
yhteentoimivuudessa, kustannuksissa ja 
siirrettävyydessä; pyytää komissiota siksi 
laatimaan arvioinnin, kuinka uudet 
tulokkaat, pankit tai muut rahoituslaitokset, 
voidaan tuoda eurooppalaisille kortti-, 
internet- ja mobiilimaksamisen 
markkinoille ottaen samalla huomioon 
tulevat teknologiainnovaatiot tällä 
sektorilla;

varmistetaan sellaiset avoimemmat, 
läpinäkyvät, innovatiiviset ja kilpaillut 
sisämarkkinat, jotka hyödyttävät kaikkia 
kuluttajia erityisesti mobiilimaksamisessa, 
mobiilipalveluiden yhteentoimivuudessa, 
kustannuksissa ja siirrettävyydessä; pyytää 
komissiota siksi laatimaan arvioinnin, 
kuinka uudet tulokkaat, pankit tai muut 
rahoituslaitokset, voidaan tuoda 
eurooppalaisille kortti-, internet- ja 
mobiilimaksamisen markkinoille ottaen 
samalla huomioon tulevat 
teknologiainnovaatiot tällä sektorilla;

Or. en

Tarkistus 6
Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. tukee komission aikomusta seurata 
edelleen tarkasti rahoitusmarkkinoiden 
avoimuutta mutta katsoo, että tarvitaan 
lisätoimenpiteitä ajankohtaisten, 
luotettavien ja korkealaatuisten tietojen 
saannin varmistamiseksi erityisesti 
johdannaismarkkinoilla; 

Or. it

Tarkistus 7
Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. katsoo, että yritysten välisen kilpailun 
on toteuduttava siten, että voidaan 
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varmistaa kuluttajien oikeuksien 
todellinen noudattaminen, ja katsoo, että 
kollektiivisten oikeussuojakeinojen ja 
vaihtoehtoisten riidanratkaisukeinojen 
järjestelmät ovat välttämättömiä välineitä 
tämän tavoitteen saavuttamiseksi;

Or. it

Tarkistus 8
Malcolm Harbour

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa komissiota selvittämään 
tarkasti EU:n lentorahti- ja 
lähettimarkkinoiden viimeaikaisia 
kehitysvaiheita; huomauttaa, että 
Yhdysvalloissa FedEx ja UPS 
työskentelevät lähettimarkkinoilla 
eräänlaisessa duopolissa ja että ne ovat 
itse asiassa sulkeneet markkinat 
eurooppalaisilta kilpailijoilta jo 
kymmenen vuoden ajan; korostaa, että 
samaan aikaan EU on jatkuvasti avannut 
markkinoitaan yhdysvaltalaisille 
yrityksille; toteaa, että suunniteltu 
TNT/UPS-sulautuma tarkoittaisi vain 
yhden suuren eurooppalaisen lähetti- ja 
logistiikkayrityksen jäämistä kilpailemaan 
EU:n sisäisillä ja globaaleilla 
markkinoilla; katsoo, että tällä voi olla 
huomattava vaikutus hintakilpailuun 
sisämarkkinoilla kuluttajien 
kustannuksella;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 9
Wim van de Camp
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Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa komissiota selvittämään tarkasti 
EU:n lentorahti- ja lähettimarkkinoiden
viimeaikaisia kehitysvaiheita; huomauttaa, 
että Yhdysvalloissa FedEx ja UPS 
työskentelevät lähettimarkkinoilla 
eräänlaisessa duopolissa ja että ne ovat 
itse asiassa sulkeneet markkinat 
eurooppalaisilta kilpailijoilta jo 
kymmenen vuoden ajan; korostaa, että
samaan aikaan EU on jatkuvasti avannut 
markkinoitaan yhdysvaltalaisille 
yrityksille; toteaa, että suunniteltu 
TNT/UPS-sulautuma tarkoittaisi vain 
yhden suuren eurooppalaisen lähetti- ja 
logistiikkayrityksen jäämistä kilpailemaan
EU:n sisäisillä ja globaaleilla markkinoilla;
katsoo, että tällä voi olla huomattava 
vaikutus hintakilpailuun sisämarkkinoilla 
kuluttajien kustannuksella;

2. kehottaa komissiota selvittämään tarkasti
EU:n jakelutoiminnan markkinoiden
viimeaikaisia kehitysvaiheita; huomauttaa, 
että EU, toisin kuin muut alueet 
maailmassa, on jatkuvasti avannut 
jakelutoiminnan markkinoitaan EU:n 
ulkopuolisille yrityksille; korostaa, että 
EU:n markkinoiden jatkuva avaaminen
on johtanut kilpailun vääristymiseen EU:n 
sisäisillä ja globaaleilla markkinoilla;
katsoo, että tällä voi olla huomattava 
vaikutus hintakilpailuun sisämarkkinoilla 
kuluttajien kustannuksella;

Or. en

Tarkistus 10
Cornelis de Jong

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. toteaa, että komissio vain arvioi 
yrityksen markkina-aseman 
väärinkäyttöä; katsoo, että markkinat, 
joilla on vain muutamia toimijoita, 
saattavat johtaa kartellisopimusten 
syntymiseen; pyytää komissiota 
tutkimaan, miten muutaman toimijan 
markkinat toimivat todellisuudessa, sekä 
arvioimaan, kuinka monta toimijaa 
markkinoilla tarvitaan kartelliriskin 
minimoimiseksi ja kilpailun 
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maksimoimiseksi; pyytää komissiota 
esittämään kilpailupolitiikkaa koskevat 
selkeät ja avoimet ohjeet, joissa nämä 
periaatteet otetaan huomioon.

Or. en

Tarkistus 11
Cornelis de Jong

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa komissiota panemaan energia-
alan sisämarkkinapaketin kaikilta osin 
täytäntöön; rohkaisee komissiota 
valvomaan aktiivisesti kilpailua 
energiamarkkinoilla erityisesti silloin, kun 
julkisten palvelujen yksityistäminen saa 
aikaan monopolistiset ja oligopolistiset 
markkinat, sillä avoimet ja kilpailukykyiset 
energia-alan sisämarkkinat eivät ole vielä 
täysin toteutuneet;

3. rohkaisee komissiota valvomaan 
aktiivisesti kilpailua energiamarkkinoilla 
erityisesti silloin, kun julkisten palvelujen 
yksityistäminen saa aikaan monopolistiset 
ja oligopolistiset markkinat;

Or. en

Tarkistus 12
Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. huomauttaa, että 
kilpailulainsäädännön rikkomisesta 
aiheutuvien vahinkojen korvaamiseksi ei 
ole olemassa tehokasta 
oikeusjärjestelmää; toteaa, että 
kilpailulainsäädännön rikkomisesta 
aiheutuvat sakot maksetaan 
jäsenvaltioille, mutta kuluttajat, joita asia 
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suoraan koskee, eivät saa minkäänlaista 
korvausta; katsoo tämän vuoksi, että 
sakkojen summista muodostuvalla 
eurooppalaisella rahastolla voitaisiin 
kattaa monikansallisten ryhmäkanteiden 
kustannukset;

Or. it

Tarkistus 13
Andreas Schwab

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota varmistamaan 
tasapainoiset neuvottelumahdollisuudet
uusien moottoriajoneuvojen 
myyntimarkkinoilla toimivien valmistajien 
ja autokauppiaiden välille sen jälkeen, kun 
komission asetuksen (EY) N:o 1400/2002 
voimassaolo 31. toukokuuta 2013 päättyy;
pyytää komissiota painottamaan hyvää 
toimintatapaa koskevien periaatteiden 
laatimisen tarvetta valmistajien ja 
autokauppiaiden välille, jotta edistetään 
avoimuutta moottoriajoneuvoalan 
vertikaalisten sopimusten osapuolten 
välisissä kaupallisissa ja sopimuksellisissa 
suhteissa.

4. kehottaa komissiota varmistamaan 
tasapainoiset neuvottelumahdollisuudet 
valmistajien ja vähittäiskaupan edustajien 
kanssa korostamalla seuraavia seikkoja:

– syrjivien käytäntöjen torjunnan tärkeys 
verkkojakelun alalla, jota säännellään 
vertikaalisia rajoituksia koskevalla 
ryhmäpoikkeusasetuksella (komission 
asetus (EU) N:o 330/2010), jotta voidaan 
taata jakelijoiden mahdollisuudet käyttää 
innovatiivisia jakelumenetelmiä, kuten 
verkkojärjestelmiä, sekä löytää enemmän 
ja monentyyppisiä asiakkaita;
– autokauppiaiden merkitys markkinoilla 
sen jälkeen, kun komission asetuksen (EY) 
N:o 1400/2002 voimassaolo 
31. toukokuuta 2013 päättyy; pyytää 



AM\920326FI.doc 11/15 PE500.640v01-00

FI

komissiota painottamaan hyvää 
toimintatapaa koskevien periaatteiden 
laatimisen tarvetta valmistajien ja 
autokauppiaiden välille – erityisesti mitä 
tulee investointien suojaan sopimuksen 
päättymisen jälkeen ja mahdollisuuteen 
siirtää liiketoiminta verkoston jäsenelle –
jotta edistetään avoimuutta 
moottoriajoneuvoalan vertikaalisten 
sopimusten osapuolten välisissä 
kaupallisissa ja sopimuksellisissa suhteissa.

Or. en

Tarkistus 14
Malcolm Harbour

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa komissiota varmistamaan 
tasavertaiset neuvotteluasemat 
valmistajien ja jakelijoiden välillä 
verkkojakelun alalla, jota säännellään 
vertikaalisia rajoituksia koskevalla 
ryhmäpoikkeusasetuksella (komission 
asetus (EU) N:o 330/2010), jotta voidaan 
taata jakelijoiden mahdollisuudet käyttää 
innovatiivisia jakelumenetelmiä, kuten 
verkkojärjestelmiä, sekä löytää enemmän 
ja monentyyppisiä asiakkaita ja ehkäistä 
syrjiviä käytäntöjä;

Or. en

Tarkistus 15
Anna Maria Corazza Bildt

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. pitää tähän liittyen myönteisinä 
elintarvikeketjun sidosryhmien 
pyrkimyksiä päästä sopimukseen 
periaatteista, jotka koskevat hyviä 
käytänteitä yritysten välisissä suhteissa ja 
vapaaseen ja reiluun kilpailuun liittyviä 
täytäntöönpanotoimia; kehottaa 
komissiota jatkossakin sitoutumaan 
näiden periaatteiden seurantaan, kuten 
parlamenttikin aikoo tehdä vuosittain 
järjestämissään vähittäiskauppaa 
koskevissa keskusteluissa (Retail 
Roundtable);

Or. en

Tarkistus 16
Cornelis de Jong

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. myöntää, että franchising on 
riippumattomien vähittäismyyjien 
kannalta hyvä malli, jonka avulla ne 
voivat selvitä erittäin kilpaillussa 
ympäristössä; on huolissaan siitä, että 
franchising-toimintaa harjoittavien 
vähittäismyyjien sopimukset ovat yhä 
tiukempia, esimerkiksi siten, että 
franchising-sopimuksen päätyttyä on 
kiellettyä perustaa uutta liikettä samalle 
alalle yhdestä kolmeen vuoteen; kehottaa 
komissiota varmistamaan tasavertaiset 
neuvotteluasemat franchising-oikeuden 
antajien ja saajien välillä 
tasapainottamalla asetuksessa (EU) N:o 
330/2010 säädettyjä velvoitteita ja 
seuraamalla näiden välisten suhteiden 
kehittymistä; 
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Or. en

Tarkistus 17
Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. katsoo, että Euroopan parlamentin ja 
talous- ja sosiaalikomitean kanssa 
laadittavan kertomuksen lisäksi komission 
olisi pyrittävä jäsentämään paremmin 
yhteistyötä kuluttajajärjestöjen kanssa ja 
että tätä kertomusta olisi pidettävä 
olennaisena osatekijänä 
kilpailulainsäädännön valvonnassa; 
katsoo tämän vuoksi, että on 
kannustettava komission kilpailun 
pääosaston ja kyseisten järjestöjen 
välisten yhteyksien luomiseen ja että niitä 
on syvennettävä;

Or. it

Tarkistus 18
Jean-Pierre Audy

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. pitää myönteisenä 
valtiontukipolitiikkaa, jonka avulla on 
voitu edistää rahoitusjärjestelmän 
vakautta pankkien kanssa; pyytää, että 
komissio ottaa pitkällä aikavälillä toimivat 
julkiset investointipankit, myös Euroopan 
investointipankin, mukaan 
sisämarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan arviointiin;
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Or. fr

Tarkistus 19
Cornelis de Jong

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. katsoo, että tiedotusvälineiden 
omistuksen ja johdon olisi oltava avointa 
eivätkä ne saisi keskittyä; kehottaa 
komissiota arvioimaan, kuinka nykyiset 
kilpailusäännöt liittyvät kaupallisten 
tiedotusvälineiden lisääntyvään 
keskittymiseen jäsenvaltioissa; kehottaa 
komissiota soveltamaan kilpailusääntöjä 
ja puuttumaan tilainteisiin, joissa 
tiedonvälitys on liian keskittynyttä ja sen 
moniarvoisuus vaarassa; vaatii sääntöjä, 
joilla varmistetaan, että eturistiriitoihin 
puututaan asianmukaisesti ja ne 
ratkaistaan;

Or. en

Tarkistus 20
Jean-Pierre Audy

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. suosittelee säänneltyjen toimintojen 
valvontaa koskevan eurooppalaisen 
politiikan perustamista;

Or. fr
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Tarkistus 21
Cornelis de Jong

Lausuntoluonnos
4 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 c. on sitä mieltä, että rahoituslaitosten 
lisäksi myös teollisuusyrityksistä voi tulla 
liian suuria kaatuakseen, kuten tapahtui 
General Motorsille, joka Yhdysvaltojen 
hallituksen oli pelastettava; kehottaa 
komissiota tutkimaan, milloin yrityksistä 
tulee liian suuria kaatuakseen, ja 
pohtimaan, mihin toimiin voidaan ryhtyä 
jäsenvaltioiden tai unionin tasolla, jotta 
voidaan ehkäistä yrityksiä tulemasta 
riippuvaisia hallitusten avusta 
tulevaisuudessa;

Or. en

Tarkistus 22
Cornelis de Jong

Lausuntoluonnos
4 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 d. toteaa, että tuotteiden hinnat 
vaihtelevat edelleen eri jäsenvaltioissa, 
esimerkkinä lääkkeiden hinnat, joiden 
hinnat riippuvat jäsenvaltioiden ja 
lääketeollisuuden välisistä erilaisista 
sopimuksista; kehottaa komissiota 
tutkimaan tätä ilmiötä ja laatimaan 
ehdotuksia, joilla luodaan avoimemmat 
sisämarkkinat ja vältetään tarpeettomia 
hintaeroja kuluttajan edun mukaisesti.

Or. en


