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Tiedote
Kuluttajaliitto tyytyväinen EU:n kuluttajansuojaa koskeviin
ehdotuksiin
Euroopan komissio on äsken julkaissut New Deal for Consumers kuluttajansuojaesityksen. Kuluttajaliitto on siihen tyytyväinen ja katsoo sen
parantavan monin tavoin kuluttajansuojaa. Keskeisimpinä parannusehdotuksina
Kuluttajaliitto pitää ryhmäkannemahdollisuuden antamista kuluttajajärjestöille ja
tuntuvia seuraamuksia kuluttajien oikeuksia loukkaaville yrityksille.
Kuluttajaliitto on ajanut koko olemassa olonsa ajan kuluttajajärjestöille mahdollisuutta nostaa
ryhmäkanne tilanteissa, joissa suuri määrä kuluttajia on kohdannut saman elinkeinonharjoittajan
taholta samanlaisia ongelmia. Tällä hetkellä vain kuluttaja-asiamiehellä on oikeus ryhmäkanteen
nostamiseen toimivaltaansa kuuluvissa asioissa, mutta hän ei ole koskaan käyttänyt tätä oikeutta.
”Asia olisi voitu saattaa kuntoon kansallisella lainsäädännöllä jo vuosia sitten. Hienoa, että
ryhmäkanne kuluttajajärjestöille vihdoin liikahti eteenpäin EU:n toimesta ”, Kuluttajaliiton
pääsihteeri Juha Beurling riemuitsee.
Kuluttajaliitto on tietoinen siitä, että ehdotukseen sisältyy epävarmuustekijöitä ja pyrkii
huolehtimaan yhdessä eurooppalaisten kuluttajajärjestöjen kanssa siitä, että ryhmäkannetta ei
vesitetä EU:n ja kotimaisessa jatkovalmistelussa. ”Toteutuessaan ryhmäkannemahdollisuus on
Kuluttajaliitolle haaste, johon valmistautuminen pitää aloittaa heti.”, Beurling jatkaa.
Uuden ehdotuksen myötä kuluttajien oikeuksia törkeästi loukkaavat yritykset voivat joutua
maksamaan tuntuvia sanktioita. Nyt yrityksille koituu vain harvoin toiminnastaan seuraamuksia. ”On
absurdia, että nykyään elinkeinonharjoittaja voi harjoittaa rikollista toimintaa siihen asti, kunnes
toiminta kielletään erikseen. Jos elinkeinonharjoittaja lopettaa rikoksen tekemisen kiellon tultua
voimaan, ei rikoksesta aiheudu hänelle mitään seuraamuksia”, Beurling muistuttaa. Toteutuessaan
komission ehdotus korjaisi tilanteen.
Kuluttajaliitto isännöi tänään pohjoismaiden kuluttajajärjestöjen yhteistä kokousta Helsingissä.
Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin kuluttajajärjestöt antoivat esitykseen liittyen yhteisen,
komission esitystä puoltavan julkilausumansa. Lausuma on luettavissa tiedotteen jatkona.
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Nordic consumer movement on the New Deal for Consumers
Joint statement from the Nordic consumer organisations regarding the Commissions
New Deal for Consumers.
Statement from the Nordic consumer organisations regarding the Commissions New Deal for
Consumers.
The European Commission has just published its proposal for a new deal for consumers. The
Commission proposes to improve existing consumer protection. The measures proposed are, for
example, giving consumer organizations the right to seek compensation on behalf of large numbers
of customers, and to increase the financial penalties for companies that break EU consumer law –
national authorities should be able to impose fines of up to 4 per cent of company’s turnover for
widespread infringements and extending some consumer rights to contracts where consumers
provide data instead of paying with money.
The Nordic Consumer organisations support the measures presented. Each organization will give
more specific views after investigating the proposals in more detail.
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