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KULUTTAJANSUOJATOIMET

Euroopan unionin kuluttajansuojatoimien tavoitteena on suojata eurooppalaisten kuluttajien
terveyttä, turvallisuutta sekä taloudellisia ja oikeudellisia etuja riippumatta siitä, missä päin
unionia he asuvat tai matkustavat ja tekevät ostoksia. Unionin lainsäädäntö kattaa sekä
fyysisen liiketoiminnan että verkkokaupan, ja siihen sisältyy sekä yleisesti sovellettavia
että tiettyjä tuotteita koskevia säännöksiä. Sääntelyn piirissä ovat muun muassa lääkkeet,
muuntogeeniset organismit, tupakkatuotteet, kosmetiikka, lelut ja räjähdysaineet.

OIKEUSPERUSTA

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 114 ja 169 artikla

TAVOITTEET

— Unionin kaikille kuluttajille on taattava korkeatasoinen ja yhtenäinen suoja turvallisuuteen
ja taloudellisiin etuihin liittyviä riskejä ja uhkia vastaan riippumatta siitä, missä päin
unionia he asuvat, matkustavat tai tekevät ostoksia.

— Kuluttajien kykyä puolustaa omia etujaan on parannettava.

SAAVUTUKSET

A. Kuluttajien terveyden ja turvallisuuden suojaaminen
1. Kansanterveyteen ja tupakkaan liittyvät unionin toimet (5.5.3)
2. Elintarvikkeet (5.5.5)
3. Lääkkeet (5.5.4)
4. Yleinen tuoteturvallisuusjärjestelmä ja markkinavalvonta
Direktiivillä 2001/95/EY säädetään yleisestä tuoteturvallisuusjärjestelmästä, jonka mukaan
kaikkien markkinoille saatettujen kulutustuotteiden on oltava tiettyjen vaatimusten mukaisia,
vaikka niihin ei sovellettaisikaan erityistä alakohtaista lainsäädäntöä. Tällaiset vaatimukset
koskevat kuluttajien tiedonsaantia, turvallisuusuhkien välttämistä, tuotteiden turvallisuuden
seuraamista ja tuotteiden alkuperän jäljittämistä. Jos tuote aiheuttaa vakavan vaaran, joka
vaatii nopeita toimia, asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava välittömästi asiasta komissiolle
jäsenvaltioiden ja komission väliseen nopeaan tiedonvaihtoon tarkoitetun RAPEX-järjestelmän
välityksellä.
5. Kosmeettisten tuotteiden, siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden ja lelujen
turvallisuus
Kosmetiikka-alan direktiivi (neuvoston direktiivi 76/768/ETY) kaikkine muutoksineen
ja mukautuksineen on korvattu kosmeettisista valmisteista annetulla asetuksella (EY)
N:o 1223/2009. Sillä varmistetaan kosmeettisten tuotteiden turvallisuus ja kuluttajien

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fi/FTU_5.5.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fi/FTU_5.5.5.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fi/FTU_5.5.4.pdf


Faktatietoja Euroopan unionista - 2017 2

suojeleminen säätämällä valmistusaineluetteloista ja kattavaa tietoa sisältävistä merkinnöistä.
Useimpia uuden asetuksen säännöksiä oli määrä alkaa soveltaa 11. heinäkuuta 2013 mennessä.
Siviilikäyttöön tarkoitettuja räjähdystarvikkeita ja vastaavia tuotteita (kuten pyroteknisiä
tuotteita) koskevista turvallisuusvaatimuksista on säädetty direktiiveillä 93/15/ETY, 2008/43/
EY ja 2004/57/EY sekä päätöksellä 2004/388/EY, jotka on laadittu uudelleen siviilikäyttöön
tarkoitetuista räjähdystarvikkeista annetulla direktiivillä 2014/28/EU sekä pyroteknisistä
tuotteista annetulla direktiivillä 2013/29/EU. Lelujen turvallisuusvaatimuksista (esimerkiksi
mekaaniset vaarat, myrkyllisyys ja paloturvallisuus sekä elintarvikkeissa olevat lelut) säädetään
direktiivillä 2009/48/EY. Euroopan standardointikomitea (CEN) tarkistaa nykyisiä leluja
koskevia standardeja ja kehittää uusia.
6. Euroopan tietojenvaihto- ja seurantajärjestelmät
Neuvoston päätöksillä 93/683/ETY ja 93/580/ETY perustettiin kotona ja vapaa-
aikana tapahtuvia tapaturmia koskeva yhteisön tietojenvaihtojärjestelmä (EHLASS)
sekä kulutustavaroiden käytöstä aiheutuvia vaaroja koskeva jäsenvaltioiden välinen
tietojenvaihtojärjestelmä (joka ei kuitenkaan koske lääkkeitä ja ammattikäyttöön tarkoitettuja
tuotteita).
B. Kuluttajien taloudellisten etujen suojaaminen
1. Tietoyhteiskuntapalvelut, sähköinen kaupankäynti sekä sähköinen ja kansainvälinen
maksuliikenne
Direktiivissä sähköisestä kaupankäynnistä 2000/31/EY käsitellään EU:hun sijoittautuneiden
sähköisten palvelujen tarjoajien vastuuta palveluista (yritysten väliset palvelut, yritysten
ja kuluttajien väliset palvelut, palvelun vastaanottajalle ilmaiseksi annetut palvelut,
jotka rahoitetaan esimerkiksi mainostuloilla tai sponsoroinnilla), verkossa tapahtuvista
sähköisistä liiketoimista (tavaroiden ja palvelujen interaktiivinen telemyynti ja erityisesti
verkko-ostoskeskukset) ja verkossa tapahtuvista toiminnoista, kuten verkkosanomalehdistä,
tietokannoista, rahoituspalveluista, asiantuntijapalveluista (lakimiehet, lääkärit, kirjanpitäjät
ja kiinteistönvälittäjät), viihdepalveluista (tilausvideopalvelu), suoramarkkinoinnista ja
mainonnasta sekä internetyhteyspalveluista. Rajat ylittävistä tilisiirroista annetulla direktiivillä
97/5/EY ja rajat ylittävistä euromääräisistä maksuista annetulla asetuksella (EY) N:o 2560/2001
varmistetaan, että rajat ylittävistä euromääräisistä maksuista perittävät kulut (rajat ylittävät
tilisiirrot, rajat ylittävät sähköiset maksutapahtumat, rajat ylittävät sekit) ovat samat kuin
jäsenvaltioissa tapahtuvista euromääräisistä maksuista perittävät kulut.
2. Televisio ilman rajoja
Direktiivin 89/552/ETY (muutettu direktiivillä 2007/65/EY) tarkoituksena on taata
lähetystoiminnan vapaa liikkuvuus edistäen kuitenkin samalla tiettyjä yleisen edun mukaisia
tavoitteita, kuten kulttuurin monipuolisuutta, vastineoikeutta, kuluttajansuojaa ja alaikäisten
suojelua. Siinä on säännöksiä esimerkiksi alkoholijuomien, tupakan ja lääkkeiden mainonnasta,
tuotteiden myynnistä televisiolähetysten avulla ja pornografiaa tai äärimmäistä väkivaltaa
sisältävistä ohjelmista. Yhteiskunnalle erityisen merkittävät tapahtumat on lähetettävä vapaasti
koodaamattomassa muodossa, vaikka maksulliset televisiokanavat olisivat ostaneet niihin
yksinoikeuden.
3. Etämyyntisopimukset ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvotellut
sopimukset, tavaroiden kauppa ja takuut sekä kohtuuttomat sopimusehdot
Kuluttajan oikeuksista 25. lokakuuta 2011 annetulla direktiivillä 2011/83/EU annetaan
vakiosäännöt, jotka koskevat etäsopimuksille ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan
toimitiloissa tehtäville sopimuksille yhteisiä näkökohtia. Se korvasi 13. kesäkuuta 2014 alkaen
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neuvoston direktiivit 85/577/ETY ja 97/7/EY. Lisäksi sillä muutettiin kuluttajasopimusten
kohtuuttomista ehdoista annettua neuvoston direktiiviä 93/13/ETY sekä kulutustavaroiden
kauppaa ja niihin liittyviä takuita koskevista tietyistä seikoista annettua direktiiviä 1999/44/
EY. Sillä vahvistettiin kuluttajien oikeuksia ja annettiin säännöt kuluttajien tiedonsaannista,
säädettiin peruuttamisoikeudesta sekä yhdenmukaistettiin tiettyjä sopimuksiin liittyviä
säännöksiä.
Direktiivillä 2002/65/EY säädetään kuluttajien rahoituspalvelujen etämyynnistä.
4. Sopimattomat kaupalliset menettelyt sekä vertaileva ja harhaanjohtava mainonta
Kuluttajiin kohdistuvia yritysten sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevalla direktiivillä
2005/29/EY kielletään harhaanjohtavat ja aggressiiviset kaupalliset menettelyt ja ”kierot”
menettelyt, kuten painostava myynti, harhaanjohtava markkinointi ja sopimaton mainonta,
sekä menettelyt, joissa käytetään pakottamista myynnin välineenä (riippumatta siitä, missä
osto- tai myyntipaikka sijaitsee). Direktiiviin on sisällytetty aggressiivisen kaupallisen
menettelyn arvioimisen perusteet (häirintä, pakottaminen ja sopimaton vaikuttaminen) ja
musta lista sopimattomista kaupallisista menettelyistä. Harhaanjohtavasta ja vertailevasta
mainonnasta annetulla direktiivillä 2006/114/EY kielletään harhaanjohtavat mainokset.
Direktiivillä säädetään myös edellytyksistä, joiden mukaisesti vertaileva mainonta on sallittu.
Direktiivin 2006/114/EY tarkistamista esitettiin 27. marraskuuta 2012 annetussa komission
tiedonannossa (COM(2012)0702), jotta voitaisiin puuttua säädöstekstin porsaanreikiin ja
paneutua harhaanjohtavien yrityshakemistoyritysten aiheuttamiin ongelmiin.
5. Tuotevastuu ja hintamerkinnät
Direktiivillä 85/374/ETY (muutettu direktiivillä 99/34/ETY) vahvistetaan objektiivisen vastuun
periaate tai valmistajan tuottamuksesta riippumaton vastuu, kun tuotteen puutteellinen
turvallisuus aiheuttaa vahinkoa. Vahinkoa kärsineen kuluttajan on näytettävä toteen vahinko,
tuotteen puutteellinen turvallisuus sekä puutteellisen turvallisuuden ja vahingon välinen
syy-yhteys kolmen vuoden sisällä. Yksikköhintoja käsittelevän direktiivin 98/6/EY mukaan
kauppiaiden on ilmoitettava myyntihinnat ja yksikköhinnat markkinoilla olevien tuotteiden
hinta- ja laatuvertailujen lisäämiseksi ja helpottamiseksi. Direktiivillä 1999/44/EY turvataan
kuluttajan oikeus tuotetakuuseen, sillä siinä kulutustavaroiden myyjät unionissa velvoitetaan
korjaamaan tavarassa jo luovutushetkellä olleet tai kahden vuoden kuluessa luovutuksesta
ilmenevät virheet.
6. Kulutusluotot
Direktiivillä 2008/48/EY pyritään yhdenmukaistamaan kuluttajan oikeuksien suoja
sisämarkkinoilla. Siinä edellytetään kattavien tietojen antamista kuluttajille hyvissä ajoin ennen
sopimuksen tekemistä, mikä pätee myös luottosopimuksiin. Luotonantajien on käytettävä
samoja kulutusluottojen eurooppalaisia vakiotietoja eli lomaketta, jossa on kaikki sopimusta
koskevat tiedot sekä luoton kustannukset ja todellinen vuosikorko. Kuluttajilla on oikeus
peruuttaa luottosopimus syytä ilmoittamatta 14 päivän aikana sopimuksen tekemisestä. He
voivat myös milloin tahansa maksaa luoton takaisin ennenaikaisesti, jolloin luotonantaja voi
pyytää oikeudenmukaista ja puolueettomasti perusteltavissa olevaa korvausta.
7. Pakettilomat ja osa-aikainen käyttöoikeus
Direktiivillä (EU) 2015/2302 turvataan kuluttajien perusoikeudet heidän varatessaan
pakettilomia. Näihin kuuluvat oikeus saada täydelliset tiedot ennen varausta, oikeus siirtää
varaus toisen henkilön nimiin, jos varauksen tekijä ei voikaan matkustaa, ja oikeus
maksujen palautukseen ja paluukuljetukseen, jos matkanjärjestäjä tekee konkurssin. Samat
oikeudet koskevat myös muita yhdistettyjä matkajärjestelyjä ja esimerkiksi tapauksia,

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0702
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joissa kuluttaja varaa verkkosivustolla itse valitsemansa yhdistelmän lento- ja majoitus- tai
autonvuokrauspalveluja.
Direktiivillä 2008/122/EY (aikaosuudet, pitkäkestoiset lomatuotteet, jälleenmyynti ja vaihto)
velvoitetaan antamaan tietoja sopimuksen rakenteellisista osista ja myöntämään oikeus
peruuttaa sopimus syytä ilmoittamatta 14 kalenteripäivän aikana ilman lisäkustannuksia.
Direktiivissä on myös luettelo ennen sopimuksen tekemistä annettavista tiedoista, joihin
sisältyy kaikilla EU:n kielillä saatavilla olevien vakiolomakkeiden käyttö. Maaliskuun
12. päivänä 2014 parlamentti hyväksyi ehdotuksen direktiiviksi matkapaketeista ja avustetuista
matkajärjestelyistä sekä direktiivin 90/314/ETY kumoamisesta.
8. Lentoliikenne
Asetuksella (EY) N:o 261/2004 vahvistettiin yhteiset säännökset, jotka koskevat
matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai
pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua, ja asetuksella
(EY) N:o 2027/97 (sellaisena kuin se on muutettuna) säädetään lentoliikenteen
harjoittajien korvausvastuusta (matkustajat ja matkatavarat) onnettomuustapauksissa.
Lentoliikennetuotteiden tietokonepohjaista paikanvarausjärjestelmää koskevassa asetuksessa
(ETY) N:o 2299/89 (sellaisena kuin se on muutettuna) asetettiin velvoitteita järjestelmän
toimittajalle (sallittava kaikille lentoliikenteen harjoittajille tasapuolisesti pääsy järjestelmään)
ja lentoliikenteen harjoittajille (toimitettava tietoa yhtä huolellisesti ja nopeasti kaikkiin
järjestelmiin). Asetuksella (ETY) N:o 2409/92 otettiin käyttöön yhteisössä toimivien
lentoliikenteen harjoittajien lentoliikenteen kuljetus- ja rahtimaksujen vahvistamista koskevat
yhteiset perusteet ja menettelyt. Asetuksella (EY) N:o 2320/2002 (sellaisena kuin se
on muutettuna) otettiin käyttöön siviili-ilmailun turvaamista koskevat yhteiset säännöt
11. syyskuuta 2001 tehtyjen terrori-iskujen seurauksena.
9. Energiamarkkinat
EU:n energiamarkkinoita koskeva kolmas lainsäädäntöpaketti hyväksyttiin vuonna 2009
energian sisämarkkinoiden toiminnan parantamiseksi ja rakenteellisten ongelmien
poistamiseksi. Se käsittää viisi pääaluetta, ja siinä muun muassa lisätään avoimuutta
vähittäismarkkinoilla kuluttajien eduksi. Direktiivillä 2012/27/EU annetaan kuluttajille
mahdollisuus hallita paremmin energiankulutustaan, kun käyttäjäkohtaisella mittauksella
turvataan kulutustietojen helppo ja maksuton saatavuus. Direktiivillä 2010/30/EU varmistetaan,
että monimutkaiset tiedot tiettyjen kodinkoneiden energiankulutuksesta ja suoritustasosta
esitetään selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa, jotta kuluttajat voivat tehdä tietoon perustuvia
ostopäätöksiä ja valita tehokkaimman kodinkoneen. Energian sisämarkkinoilla kaikilla unionin
kansalaisilla on oikeus saada kotinsa liitetyksi energiaverkkoihin ja valita vapaasti mikä tahansa
kyseisellä alueella palveluja tarjoava kaasun- tai sähköntoimittaja.
10. Euroopan kuluttajakeskusten verkosto (ECC-verkosto) ja Sinun Eurooppasi -portaali
ECC-verkosto antaa kuluttajille tietoja ja apua rajat ylittävässä kaupankäynnissä. Verkosto tekee
myös yhteistyötä muiden eurooppalaisten verkostojen kanssa, erityisesti FIN-NETin (rahoitus),
SOLVITin (sisämarkkinat) ja siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston
kanssa.
Sinun Eurooppasi -portaali tarjoaa kuluttajille kattavaa tietoa sopimusoikeuksista, televiestintä-
ja internetpalveluista, rahoitustuotteista ja -palveluista, mahdollisesta epäoikeudenmukaisesta
kohtelusta, energiantoimituksista ja kuluttajariitojen ratkaisemisesta[1].

[1]http://europa.eu/youreurope/citizens/index_fi.htm
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C. Kuluttajien oikeudellisten etujen suojeleminen
1. Vaihtoehtoinen ja verkkovälitteinen riidanratkaisu
Vaihtoehtoinen riidanratkaisu on tuomioistuimen ulkopuolinen menettely, jolla kuluttajia
ja elinkeinonharjoittajia autetaan ratkaisemaan riidat yleensä kolmannen osapuolen
kuten välittäjän, sovittelijan tai asiamiehen avulla. Suosituksessa 98/257/EY, päätöksessä
N:o 20/2004/EY ja 25. toukokuuta 2000 annetussa neuvoston päätöslauselmassa 2000/C 155/01
esitetään periaatteet, joita vaihtoehtoisessa riidanratkaisussa on noudatettava. Periaatteiden
tavoitteena on taata yksittäiselle kuluttajalle edullisempia ja nopeampia muutoksenhakukeinoja.
Kuluttajien etujen suojaamista tarkoittavista kieltokanteista annetulla direktiivillä 98/27/
EY (sellaisena kuin se on muutettuna) yhdenmukaistetaan voimassa olevaa unionin ja
kansallista lainsäädäntöä ja otetaan kuluttajien yhteisten etujen suojelemiseksi käyttöön
kieltokanteet. Ne voidaan nostaa toimivaltaisessa kansallisessa tuomioistuimessa muiden
maiden kaupallisten toimijoiden tekemiä oikeudenloukkauksia vastaan. Kuluttajariitojen
vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta 21. toukokuuta 2013 annetulla direktiivillä 2013/11/EU
annetaan kuluttajille mahdollisuus hyödyntää laadukasta vaihtoehtoista riidanratkaisuelintä
kaikissa riidoissa, jotka koskevat sopimusta, jonka kuluttaja on tehnyt yrityksen kanssa
tehdessään ostoksia verkossa tai muulla tavalla oman maan sisällä tai yli rajojen.
Kuluttajariitojen verkkovälitteisestä riidanratkaisusta 21. toukokuuta 2013 annettu asetus (EU)
N:o 524/2013 tarjoaa unionin kuluttajille ja myyjille keinon sopia riidat, jotka liittyvät verkko-
ostoksiin oman maan sisällä tai yli rajojen, koko unionin kattavassa riidanratkaisufoorumissa,
johon vaihtoehtoiset riidanratkaisuelimet ovat voineet kirjautua helmikuusta 2016 alkaen.
2. Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto ja kansallisten
viranomaisten yhteistyövelvoite
Päätöksellä 2001/470/EY perustettiin siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen
verkosto, jonka tehtävänä on helpottaa rajat ylittävissä riita-asioissa osallisina olevien
kansalaisten tilannetta parantamalla jäsenvaltioiden välistä oikeudellista yhteistyömekanismia
siviili- ja kauppaoikeuden alalla ja antamalla kansalaisille käytännön tietoja, joilla
edistetään oikeussuojan saatavuutta. Asetuksella (EY) N:o 2006/2004 perustettiin
kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten
verkosto ja velvoitettiin viranomaisia 29. joulukuuta 2005 lähtien tekemään yhteistyötä EU:n
lainsäädännön täytäntöönpanon varmistamiseksi ja rikkomusten lopettamiseksi käyttämällä
asianmukaisia oikeudellisia keinoja, kuten kieltokanteita, unionin sisäisten rikkomusten
tapauksessa.

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ennen yhteispäätösmenettely) ja neuvostossa
määräenemmistöpäätöksellä hyväksyttävien lainsäädäntöalojen laajentaminen antavat
parlamentille mahdollisuuden osallistua aktiivisesti unionin kuluttajansuojalainsäädännön
kehittämiseen ja vahvistamiseen ja tasapainottaa markkinoiden ja kuluttajien etuja. Parlamentti
esimerkiksi hyväksyi 23. kesäkuuta 2011 ylivoimaisella enemmistöllä (615 puolesta,
16 vastaan, 21 tyhjää) kuluttajansuojadirektiivin, joka vahvisti kuluttajien oikeuksia
etäsopimusten ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtävien sopimusten
suhteen ja jolla lisättiin hintojen avoimuutta, kiellettiin valmiiksi täytetyt valintaruudut
ja selvennettiin tiedonsaantia digitaalisesta sisällöstä. Tarkoituksena oli lisätä unionin
kuluttajien luottamusta. Helmikuun 13. päivänä 2013 komissio esitti parlamentin pyynnöstä
tuoteturvallisuus- ja markkinavalvontapaketin, jonka tarkoituksena on parantaa jäsenvaltioiden
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markkinavalvontajärjestelmiä. Parlamentti hyväksyi paketin täysistunnossa 15. huhtikuuta
2014. Lisäksi parlamentilla oli keskeinen rooli verkkovälitteisen riidanratkaisun soveltamisalan
laajentamisessa, jotta eurooppalaisilla olisi helposti ja edullisesti käytettävissään keinoja
oikeudellisten kiistojen ratkaisemiseksi.
Lainsäädännön hyväksymisen lisäksi parlamentti keskustelee säännöllisesti kuluttajansuoja-
asioista ja antaa näiden keskustelujen pohjalta päätöslauselmia. Esimerkiksi 4. helmikuuta
2014 se antoi päätöslauselman sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin
täytäntöönpanosta ja 23. lokakuuta 2012 matkustajien oikeuksista eri liikennemuodoissa.
Ks. lisätietoja sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan (IMCO) tekemästä tutkimuksesta
”EU Mapping: Overview of IMCO related legislation”[2].
Mariusz Maciejewski / Sarabjeet Hayer
06/2017

[2]http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536317/IPOL_STU(2015)536317_EN.pdf

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536317/IPOL_STU(2015)536317_EN.pdf

	Kuluttajansuojatoimet
	Oikeusperusta
	Tavoitteet
	Saavutukset
	Euroopan parlamentin rooli


