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TIEDONANTO
YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN ERO EUROOPAN UNIONISTA JA SÄHKÖISTÄ
KAUPANKÄYNTIÄ JA VERKON NEUTRAALIUTTA KOSKEVA EU:N LAINSÄÄDÄNTÖ

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 29. maaliskuuta 2017 aikomuksestaan erota unionista
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että
jollei ratifioidussa erosopimuksessa1 määrätä eri päivämäärästä, unionin
primaarioikeuden ja johdetun oikeuden soveltaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan
lakkaa 30. maaliskuuta 2019 klo 00.00 (Keski-Euroopan aikaa), jäljempänä
’eroamispäivä’.2 Tämän seurauksena Yhdistyneestä kuningaskunnasta tulee ’kolmas
maa’3.
Erovalmistelut eivät kosketa ainoastaan EU:ta ja kansallisia viranomaisia, vaan myös
yksityisiä tahoja.
Koska tilanteeseen liittyy huomattavia epävarmuustekijöitä erityisesti mahdollisen
erosopimuksen sisällön osalta, asianomaisia muistutetaan oikeudellisista seurauksista,
jotka on otettava huomioon, kun Yhdistyneestä kuningaskunnasta tulee kolmas maa.
Jollei mahdolliseen erosopimukseen sisälly siirtymäjärjestelyjä, tietoyhteiskunnan
palveluja koskevaa EU:n lainsäädäntöä, erityisesti direktiiviä 2000/31/EY4 (sähköistä
kaupankäyntiä koskeva direktiivi) ja avointa internetiä koskevaa asetusta (EU)
2015/21205 ei eroamispäivästä alkaen enää sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.
Tällä on erityisesti seuraavat vaikutukset:

1

Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käydään parhaillaan neuvotteluja erosopimuksesta.

2

Lisäksi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 3 kohdan mukaisestiEurooppa-neuvosto
voi yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa päättää yksimielisesti, että
perussopimusten soveltaminen lakkaa jonakin myöhempänä päivänä.

3

Kolmas maa on maa, joka ei ole EU:n jäsenvaltio.

4

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000,
tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä
oikeudellisista näkökohdista (direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä) (EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1).

5

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2120, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015,
avointa internetyhteyttä koskevista toimenpiteistä (EUVL L 310, 26.11.2015, s. 1).

1.

ALKUPERÄMAAPERIAATE (SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI)

Sähköistä kaupankäyntiä koskevan direktiivin 3 artiklan sisämarkkinalausekkeen (josta
käytetään myös nimitystä ’alkuperämaaperiaate’) mukaisesti tietoyhteiskunnan
palvelujen6 tarjoajaan sovelletaan sen EU:n jäsenvaltion lainsäädäntöä, johon palvelun
tarjoaja on sijoittautunut, eikä niiden jäsenvaltioiden lainsäädäntöä, joissa sen palveluja
tarjotaan. Lausekkeessa sallitaan tosin tiettyjä poikkeuksia. Lauseketta täydentää sääntö,
jolla kielletään ennakkolupajärjestelmät ja vastaavat vaatimukset, joita sovelletaan
erityisesti näiden palvelujen tarjoajiin (sähköistä kaupankäyntiä koskevan direktiivin 4
artikla). Lisäksi direktiivissä vahvistetaan tietyt perusvaatimukset käyttäjille
toimitettavista tiedoista, verkossa tehtävistä sopimuksista ja verkossa toteutettavasta
kaupallisesta viestinnästä (sähköistä kaupankäyntiä koskevan direktiivin 5–11 artikla).
Välittäjinä toimivien palvelun tarjoajien vastuu on rajoitettu tietyissä tapauksissa
(sähköistä kaupankäyntiä koskevan direktiivin 4 jakso).
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautuneet tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajat,
jotka tarjoavat palvelujaan EU:ssa, eivät eroamispäivästä lähtien enää voi vedota
alkuperämaaperiaatteeseen ja mainittuun ennakkolupajärjestelmät kieltävään sääntöön.
Sähköistä kaupankäyntiä koskevassa direktiivissä vahvistettuja perustietovaatimuksia ei
enää sovelleta niihin. Tämän seurauksena Yhdistyneeseen kuningaskuntaan
sijoittautuneisiin, tietoyhteiskunnan palveluja EU:hun tarjoaviin yrityksiin sovelletaan
kunkin yksittäisen 27 jäsenvaltion EU:n jäsenvaltion lainsäädäntöä. Kullakin 27
jäsenvaltion EU:n jäsenvaltiolla on oikeus edellyttää, että tällaisten palvelujen
tarjoamiseen sovelletaan sen kansallisia sääntöjä, mukaan lukien esimerkiksi
ennakkolupajärjestelmät tai käyttäjille tarjottavia tietoja koskevat säännöt. Sähköistä
kaupankäyntiä koskevassa direktiivissä vahvistettuja vastuun rajoituksia ei enää sovelleta
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautuneisiin, välittäjinä toimiviin palvelun
tarjoajiin.
2.

VERKON NEUTRAALIUS

Avointa internetyhteyttä koskevassa asetuksessa (EU) 2015/2120 vahvistetaan yhteiset
säännöt tietoliikenteen yhdenvertaisen ja syrjimättömän kohtelun varmistamiseksi
internetyhteyspalvelujen tarjoamisessa ja turvataan tähän liittyvät loppukäyttäjien
oikeudet. Näitä sääntöjä ei eroamispäivästä lähtien enää sovelleta Yhdistyneeseen
kuningaskuntaan, kun taas niillä säännellään tämän jälkeenkin internetyhteyspalvelujen
tarjoamista EU:n 27 jäsenvaltiossa riippumatta siitä, mihin tietoyhteiskunnan palvelun
tarjoaja on sijoittautunut.
6

Tietoyhteiskunnan palveluilla tarkoitetaan ”kaikkia etäpalveluina sähköisessä muodossa palvelun
vastaanottajan henkilökohtaisesta pyynnöstä toimitettavia palveluja, joista tavallisesti maksetaan
korvaus” (ks. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/1535, annettu 9 päivänä
syyskuuta 2015, teknisiä määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien
tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä (kodifikaatio) (EUVL L 241, 17.9.2015, s. 1), 1
artiklan 1 kohdan b alakohta).
Sähköistä kaupankäyntiä koskevan direktiivin soveltamisalaan kuuluvia palveluita ovat muun muassa
verkkotietopalvelut (kuten verkkosanomalehdet), tuotteiden ja palveluiden (kirjat, rahoituspalvelut ja
matkapalvelut)
verkkokauppa,
verkkomainonta,
ammattipalvelut
(lakimiehet,
lääkärit,
kiinteistönvälittäjät), viihdepalvelut ja välittäjinä toimivien palvelun tarjoajien tarjoamat peruspalvelut
(internetyhteydet sekä tietojen siirto ja säilyttäminen). Näihin palveluihin kuuluvat myös
vastaanottajalle veloituksetta tarjottavat, esimerkiksi mainonnalla tai sponsoroinnilla rahoitettavat
palvelut.
2

Komission verkkosivuilla https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/e-commercedirective on yleisiä tietoja sähköisestä kaupankäynnistä ja tietoyhteiskunnan palveluista.
Yhdistyneen kuningaskunnan eroamista koskevia tietoja päivitetään sivuille tarpeen
mukaan.
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