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Laki rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain (1189/2000) 1 §:n 1 momentti sekä 2 momentin
johdantokappale ja 13 kohta, sellaisina kuin ne ovat laissa 753/2010, sekä
lisätään 1 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on laeissa 753/2010 ja 228/2011, uusi 14 kohta seuraavasti:
1§
Soveltamisala

Tässä laissa säädetään:
1) ulkomaisen viranomaisen ja järjestön oikeudesta panna Suomessa vireille kuluttajien etujen suojaamista
tarkoittavista kieltokanteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/22/EY, jäljempänä
kieltokannedirektiivi, tarkoitettu kieltokanne, jos Suomesta peräisin oleva toiminta on vastoin 2 momentissa
mainittuja Euroopan «unionin» säädöksiä tai niiden artikloja sellaisina kuin ne on kansallisesti pantu täytäntöön
sovellettavaksi tulevassa laissa;
2) suomalaisen viranomaisen ja yhdistyksen oikeudesta panna vireille kieltokanne toisessa Euroopan
talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, jäljempänä ETA-valtio, jos tästä valtiosta peräisin oleva toiminta on
vastoin 2 momentissa mainittuja Euroopan «unionin» säädöksiä tai niiden artikloja sellaisina kuin ne on
kansallisesti pantu täytäntöön sovellettavaksi tulevassa laissa.
Edellä 1 momentissa tarkoitettuja Euroopan «unionin» säädöksiä ja niiden artikloja ovat:
13) palveluista sisämarkkinoilla annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/123/EY;
14) perusteettomien maarajoitusten ja muiden asiakkaiden kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan
perustuvien syrjinnän muotojen torjumisesta sisämarkkinoilla ja asetusten (EY) N:o 2006/2004 ja (EU)
2017/2394 sekä direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)
2018/302.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2019.
HE 292/2018
TaVM 31/2018
EV 237/2018
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