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1. KULUTTAJAPOLITIIKKA ALATI MUUTTUVASSA MAAILMASSA

Kuluttajapolitiikka kehittyy huomattavasti seuraavien kolmen vuoden aikana samalla kun
kuluttajien edut ja muut tavallisiin kansalaisiin suoraan vaikuttavat seikat saavat lisää
merkitystä. Kuluttajapolitiikan ja muiden yhteisön politiikkojen välisten suhteiden merkitys
lisääntyy ja ne kattavat osittain samoja alueita. Euroopan unionissa vallitsevat poliittiset ja
taloudelliset suuntaukset tuovat kuluttajapolitiikkaan uusia vaikutteita, jotka edellyttävät
kuluttajilta ja heidän edustajiltaan uudenlaista lähestymistapaa. Mikäli kuluttajat aikovat
olla yhteiskunnallisesti täysipainoisia ja tasa-arvoisia toimijoita, heidän on ymmärrettävä
omien etujensa ja muiden etujen väliset vuorovaikutussuhteet. Kuluttajien tietoisuus
oikeuksistaan yhteiskunnallisina toimijoina edellyttää myös, että he tunnustavat oman
vastuunsa suhteessa ympäristöön ja yhteiskuntaan yleensä.

Kuluttajapolitiikan merkityksen lisääntymiseen johtavat poliittiset suuntaukset ovat osa
laajempaa poliittista ajattelutapaa, jossa pyritään löytämään ratkaisuja väestön kohtaamiin
ongelmiin. Tavallisten kuluttajien edut ovat muodostuneet yhä tärkeämmiksi kriteereiksi
poliittisia ratkaisuja tehtäessä. Kuluttajien etujen ja niiden sekä muiden politiikkojen
välisen vuorovaikutuksen ymmärtäminen on saanut yhä enemmän merkitystä politiikkaa
laadittaessa.

Myös taloudellinen kehitys on omalta osaltaan lisännyt kuluttajapolitiikan merkitystä.
Markkinat ovat muuttuneet maailmanlaajuisiksi, ja uusi tiedonvälitys- ja
tietojenkäsittelytekniikka on levinnyt laajalle. Nämä ilmiöt ovat käynnistäneet merkittäviä
taloudellisia ja yhteiskunnallisia muutoksia sekä muuttaneet täysin markkinoiden tavan
palvella kuluttajia. Muutokset ovat samalla muokanneet myös kuluttajien odotuksia.
Kuluttajapolitiikan on sopeuduttava alalla tapahtuneeseen kehitykseen. Euroopan talous-
ja rahaliitto (EMU) kiihdyttää edellä mainittua kehitystä ja tuo esille ne jäljellä olevat
esteet, joita vielä on kuluttajia tyydyttävien sisämarkkinoiden tiellä.

Markkinoilla ja kuluttajien odotuksissa tapahtuneet muutokset ovat havaittavissa
tuotteissa, palveluissa ja markkinoinnissa. Monet näistä muutoksista ovat olleet
hyödyllisiä, sillä valintamahdollisuudet ovat lisääntyneet huomattavasti. EU:n kilpailu-,
sisämarkkina- ja EMU-politiikka ovat myös osaltaan tuoneet kuluttajille tällaisia etuja.
Mahdollisuuksien lisääntyminen on kasvattanut kuluttajien odotuksia, ja se on myös
synnyttänyt uusia haasteita.

Markkinoiden globaalistumisella ja tekniikan kehittymisellä on ollut merkittävä vaikutus
tuotteisiin. Saatavilla olevien tuotteiden määrä on lisääntynyt räjähdysmäisesti, ja samalla
tuotteista on tullut äärimmäisen monimutkaisia. Aikaisemmin massatuotantona valmistetut
tuotteet ovat nykyään yhä useammin kuluttajien yksilöllisten tarpeiden mukaan
valmistettuja. Lisäksi tuotteet on usein valmistettu kuluttajan asuinvaltion tai jopa EU:n
ulkopuolella. Maailman kauppajärjestön WTO:n tilastojen mukaan maailmankauppa on
vuoden 1950 jälkeen kasvanut kolme kertaa nopeammin kuin maailman tuotanto.
Globaalistumisella tarkoitetaan sitä, että tuotteet ovat voineet käydä läpi eri
tuotantovaiheita rei maissa.

Tiede ja tekniikka ovat mahdollistaneet sellaisten uusien, ruokatavaroista
kestokulutushyödykkeisiin ulottuvien tuotteiden kehittämisen ja massajakelun, jotka
aikaisemmin olivat vain harvojen saatavilla. Innovaation avulla on luotu
monimutkaisempia tuotantomenetelmiä ja -panoksia, joiden pitkäaikaisvaikutuksia
esimerkiksi terveyteen ja turvallisuuteen ei voida varmuudella ennustaa. Uusien
tuotantomenetelmien nopea leviäminen tarkoittaa käytännössä myös sitä, että innovointi
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nopeutuu. Esimerkiksi uuden auton kehittämiseen kuluva aika on nykyään alle kolme
vuotta.

Edellä mainittu kehitys vaikuttaa kuluttajapolitiikkaan monella tavalla. Kuluttajapolitiikan
seuranta ja riskien arviointi vaikeutuvat, ja viranomaisten lainsäädäntömahdollisuuksiin
kohdistuu yhä suurempia paineita. Viranomaisten on koordinoitava toimiaan, tehtävä
enemmän yhteistyötä ja suhtauduttava sääntöihin joustavammin ja vastaanottavaisemmin
(katso kohdissa 4.2, 4.4, 5.2 ja 5.3 ehdotettuja toimia). Mikäli tavoitteena on kuluttajien
terveyden ja turvallisuuden korkeatasoinen suojelu (katso kohta 4.1), tuotteiden lisääntyvä
monimutkaisuus edellyttää, että politiikan laatimisessa käytetään yhtenäistä ja objektiivista
lähestymistapaa, joka perustuu riippumattomaan tieteelliseen arviointiin. Puhtaasti
kansalliset tai edes vain EU:n laajuiset toimet eivät kaiken kaikkiaan enää ole riittäviä
(katso kohta 4.1 ja 5.4).

Markkinoiden luonteen ja kuluttajien odotusten muuttuminen on vaikuttanut
huomattavasti myös palveluihin. Palveluiden taloudellinen merkitys kuluttajille on
kasvanut, kun EU:n talousjärjestelmä on muuttunut palvelupainotteisemmaksi. Vuonna
1996 palveluala vastasi Eurostatin mukaan 51,7 prosenttia EU:n bruttokansantuotteesta ja
sen palveluksessa oli 65 prosenttia työtätekevästä väestöstä. Palvelualan osuus
kotitalouksien varainkäytöstä oli myös suurempi kuin koskaan aikaisemmin1. Koska
kuluttajia rohkaistaan yhä enemmän ottamaan yksityisiä eläkejärjestelmiä valtion
eläkkeiden ja terveydenhuollon tueksi, aikaisempaa useammat tavalliset kuluttajat
käyttävät monimutkaisia rahoituspalveluita2. Nykyään suurempi osuus tavallisten
kuluttajien varoista ja veloista on sijoitettu monimutkaisiin rahoituspalveluihin kuin
yksinkertaiseen omaisuuteen3. Näistä muutoksista huolimatta palvelumarkkinoiden on
vielä avauduttava. Palveluiden osuus maailmankaupasta on vielä ollut vähäinen4.

Palveluihin ja tuotteisiin liittyvät ongelmat ovat kuluttajan näkökulmasta keskenään
erilaisia. Palvelut ovat yleensä erikoistuneempia ja yksilön tarpeisiin sovitettuja.
Palveluiden vertaaminen on tämän vuoksi vaikeampaa kuin tuotteiden vertailu, ja kilpailua

                                               

1 Esimerkiksi palvelualan prosentuaalinen osuus kotitalouksien varainkäytöstä kasvoi 1980-luvulta
1990-luvulle kaikissa jäsenvaltioissa, joista on olemassa vertailukelpoisia lukuja. Kasvua voidaan
kuvata seuraavasti: B: 48,5 % (1988) – 53,3 % (1994), DK: 37,4 % (1983) – 43,3 % (1995), EL:
29,8 % (1983) – 35,8 % (1994), E: 35,9 % (1988) – 42,3 % (1994), F: 38,5 % (1983) – 47,7 %
(1995), I: 32,5 % (1983) – 41,1 % (1995), L: 40,1 % (1988) – 44,7 % (1994), NL: 43,9 % (1985) –
50,6 % (1995), A: 44,4 % (1983) – 52,7 % (1995), P: 31,6 % (1986) – 36 % (1993), FIN: 35,8 %
(1983) – 46,1 % (1995), S: 36,2 % (1983) – 45,7 % (1995), UK: 37,2 % (1983) – 44,8 % (1994).
Lähde: OECD:n kansantalouden tilinpito vuosina 1983–1995 Osa 2, lukuun ottamatta Belgiaa,
Espanjaa ja Luxemburgia koskevia lukuja, joiden lähde on (kotitalouksien rahankäyttöä koskeva
tutkimus) Eurostat Household Budget Surveys.

2 Esimerkiksi asuntokiinnelainojen brutto-osuus 13 jäsenvaltiossa (Ruotsin ja Itävallan tiedot
puuttuvat) kasvoi käytännössä lähes 50 % vuosina 1986–1996. Lähde: HYPOSTAT 1986–1996,
European Mortgage Federationin (Euroopan kiinnitysliiton) tilastotyöryhmän valmistelema tutkimus,
joulukuu 1997.

3 Kotitalouksien varat kasvoivat bruttokansantuotteesta ilmoitettuna osuutena Saksassa 121 prosentista
vuonna 1985 135 prosenttiin vuonna 1995. Vastaavat osuudet ovat muiden maiden osalta seuraavat:
EL: 101 % (1985) – 133 % (1995), E: 115 % (1985) – 127 % (1995), F: 115 % (1985) – 171 %
(1995), I: 171 % (1990) – 186 % (1995), in NL: 190 % (1985) – 205 % (1995), P: 72 % (1990) –
94 % (1995), UK: 182 % (1985) – 250 % (1995). Lähde: Federation of European Stock Exchanges
"Household Financial Assets in Europe" (Euroopan kotitalouksien rahavarat), syyskuu 1997.

4 Vuosina 1980–1989 palveluiden osuus oli 19,8 % maailman viennistä. Vuosina 1990–1999 niiden
osuuden on ennustettu nousevan niukasti, eli 20,3 prosenttiin. Lähde: Kansainvälisen
valuuttarahaston World Economic Outlook vuodelta 1998.



3

esiintyy näin ollen vähemmän. Palveluiden ja tuotteiden perinteinen erottelu ei enää ole
yhtä selvä, sillä tuotteiden myyntiin sisältyy myös palveluita. OECD:n arvioiden mukaan
10 % yritysten toimintakuluista muodostuu asiakaspalvelusta ja myynnin jälkeisestä
asiakaspalvelusta.

Lisäksi on otettava huomioon yleishyödyllisten palveluiden kuten telekommunikaation,
posti-, kuljetus-, energia-, vesi-, ja televisio- ja radiopalveluiden tarjonnan vapauttaminen.
Nämä palvelut muodostavat tärkeän ja kasvavan osan kuluttajien varainkäytöstä5, ja niiden
erityispiirteet takaavat niille erityisen kohtelun. Näiden palveluiden vapauttamisesta voi
selvästikin olla hyötyä kuluttajille, mutta palveluiden vapauttaminen ei välttämättä riitä
takaamaan kuluttajien etuja käytännössä. Lisätoimet saattavat olla tarpeen, mikäli
kuluttajat tahtovat saada osansa palveluiden vapauttamisen tuomista eduista (katso 5.4).

Kuluttajapolitiikkaan vaikuttaa myös tarjolla olevien palveluiden lisääntyvä
monimutkaisuus. Lisätoimia tarvitaan korjaamaan tilannetta, jossa asiaan
erikoistumattomat ja mahdollisesti heikossa asemassa olevat kuluttajat ostavat yhä
monimutkaisempia rahoituspalveluita (katso 5.1).

Tekniset muutokset mullistavat markkinointi- ja myyntimenetelmiä, ja tällä on huomattava
vaikutus palveluiden markkinointiin ja myyntiin. Matkailu-, ajanviete- ja rahoituspalveluita
myydään tulevaisuudessa yhä enemmän postitse, puhelimitse tai uusien tiedotusvälineiden
välityksellä. Tietotekniikan ja Internetin tarjoamat kehitysmahdollisuudet ovat merkittäviä.
Tekniikka tukee esimerkiksi enemmän henkilökohtaista markkinointia kuin
massamainontaa. Välittäjien toimenkuva muuttuu huomattavasti, kun yritykset paremman
kilpailuaseman saadakseen pyrkivät lähemmäksi kuluttajaa. Yritysten väliset erot
hämärtyvät, kun ne pyrkivät saamaan aikaan uudenlaista yhteistyötä. Nämä muutokset
ovat haaste voimassa olevan lainsäädännön rakenteelle ja täytäntöönpanolle, sillä
lainsäädäntö pohjautuu vastuualueiden selkeään jaotteluun välittäjien tehtävien perusteella.

Tietotekniikasta voi tietenkin olla kuluttajille valtavasti hyötyä, sillä sen avulla kuluttajat
saavat haluamansa tiedot. Tietotekniikkaan liittyy kuitenkin myös riski tiedon
ylikuormituksesta ja avoimuuden vähenemisestä. Valintamahdollisuuksien lisääminen on
merkityksetöntä, mikäli kuluttajat eivät osaa hyödyntää heille tarjottuja mahdollisuuksia.

Elektronisella kaupankäynnillä on kaikista niin sanotun tietoyhteiskunnan muutoksista
parhaat mahdollisuudet kaikkein pysyvimmin muokata yritysten ja kuluttajien välisiä
suhteita sekä itse kulutuksen ominaispiirteitä. On selvää, että elektroninen kaupankäynti
voi valtavasti lisätä valinnanvaraa ja mahdollisuuksia sekä alentaa hintoja. Toistaiseksi
yritysten ja kuluttajien välinen elektroninen kauppa on kuitenkin kasvanut hitaammin kuin
yritysten välinen vastaava kauppa. OECD:n tuoreessa elektronista kauppaa käsittelevässä
raportissa6 todetaan, että vain 20 % maailmanlaajuisesta elektronisesta kaupasta käydään
yritysten ja kuluttajien välillä. EU:n kuluttajat eivät luota elektroniseen kaupankäyntiin

                                               

5 Esimerkiksi veden, kaasun ja sähkön kulutuksen sekä posti- ja telekommunikaatiopalveluiden käytön
prosentuaalinen osuus kotitalouksien varainkäytöstä kasvoi viidessä niistä kuudesta jäsenvaltiosta,
joista on käytettävissä vertailukelpoisia lukuja vuosilta 1988 ja 1994: EL: 3,8 prosentista 4
prosenttiin, E: 3,7 prosentista 4,6 prosenttiin, I: 4,7 prosentista 5,9 prosenttiin, L: 2,7 prosentista 3,9
prosenttiin ja NL: 5 prosentista 5,9 prosenttiin. Belgiassa näiden palvelujen kulutus pysyi lähes
muuttumattomana taloudellisesti katsottuna (5,88 prosentista 5,79 prosenttiin). Lähde:
(kotitalouksien rahankäyttöä koskeva tutkimus) Eurostat Household Budget Surveys.

6 Lähde: OECD-raportti “The economic and social impact of electronic commerce: Preliminary
findings and research agenda” (Elektronisen kaupankäynnin taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset:
Alustavat havainnot ja tutkimusohjelma).
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tarpeeksi eivätkä sen vuoksi osallistu siihen, vaikka EU:n hyväksi koituva taloudellinen ja
yhteiskunnallinen hyöty on selvästi havaittavissa. Kuluttajapolitiikan avulla voidaan luoda
tarkoituksenmukainen lainsäädäntökehys, joka edesauttaa kuluttajien luottamuksen
heräämistä. Luottamus on puolestaan ennakkoedellytys sille, että kuluttajat tekevät
ostoksia elektronisesti: se on välttämätöntä, jotta elektroninen kaupankäynti voisi
rajoittuneiden tavoitteiden sijaan toteuttaa kunnianhimoisempia kasvusuunnitelmia7.

Tuotteiden ja palveluiden myynti- ja markkinointimenetelmissä tapahtuvat muutokset
vaikuttavat kuluttajapolitiikkaan. On tarpeen nopeasti varmistaa, että voimassa oleva
lainsäädäntö on yhä ajan tasalla erityisesti elektronisen kaupankäynnin osalta (Katso 5.2 ja
5.4). Jos lainsäädäntömenettely on liian hidas, joustavammat sääntelytavat voivat olla
tarpeen (katso luvun 5 alkua). Kuluttajapolitiikassa on kiinnitettävä enemmän huomiota
tiedon laatuun kuin sen määrään (katso 3.1, 3.3 ja 3.4).

Kuluttajapolitiikan ja kuluttajien oikeuksien varsinaiset tavoitteet pysyvät samoina kaikista
edellä mainituista muutoksista huolimatta. Kuluttajat ovat vastuussa omien etujensa
ajamisesta. Kuluttajat luottavat kuitenkin lujasti siihen, että viranomaiset edistävät heidän
terveyttään ja turvallisuuttaan varmistamalla, että markkinoilla olevat tuotteet ja palvelut
täyttävät korkeat laatuvaatimukset. Julkisilla laitoksilla tulee aina olemaan parhaat
mahdollisuudet seurata riippumattomasti niitä monimutkaisia menetelmiä, joiden kautta
tuotteet ja palvelut tulevat markkinoille, ja vakuuttaa kuluttajat tuotteiden ja palveluiden
laadusta. Kuluttajat voivat vastaavasti puolustaa etujaan jossain määrin, mutta he
odottavat viranomaisten laativan yritysten ja kuluttajien suhteita säätelevän
oikeudenmukaisen lainsäädäntökehyksen, jossa huomioidaan tilanne ennen liiketoimea, sen
aikana ja sen jälkeen. Viranomaisten tarve puuttua liiketoimiin vaihtelee kuluttajan
ominaispiirteiden mukaan siten, että heikommassa asemassa olevat kuluttajat tarvitsevat
enemmän tukea8.

Muuttumassa eivät siis niinkään ole kuluttajapolitiikan ja kuluttajien oikeuksien varsinaiset
tavoitteet vaan lähinnä kuluttajien ja muiden toimijoiden etujen vuorovaikutussuhteet. Kun
edut ovat tiiviimmin yhteydessä toisiinsa, on tärkeää, että vuorovaikutukseen sisältyy
enemmän yhteistyötä. Kuluttajien ja muiden toimijoiden edut voivat joskus olla
samansuuntaisia ja vahvistaa toinen toisiaan, mutta mikäli näin ei ole, on löydettävä
sovitteluratkaisuja. Kuluttajat voivat itse tunnistaa ja hyväksyä kompromissin, koska he
eivät ole ainoastaan kuluttajia vaan myös veronmaksajia ja palkattuja työntekijöitä, ja he
hyötyvät julkisista politiikoista. Kuluttajien on hyväksyttävä omat velvollisuutensa ja se,
että heidän kuluttajina saamansa välittömät edut on sovitettava näkökohtiin, jotka pitkällä
aikavälillä liittyvät ympäristöön ja yhteiskuntaan. EU:n kuluttajapolitiikassa olisi siis
varmistuttava siitä, että kuluttajien edut sovitetaan oikeudenmukaisesti yhteen muiden

                                               

7 Euroopan markkinoita koskevien tavoitteiden suuruusluokka vaihtelee 5 miljardista Yhdysvaltain
dollarista vuoteen 2002 mennessä (Lähde: Datamonitor) 64 miljardiin Yhdysvaltain dollariin
(yritysten välinen ja yritysten ja kuluttajien välinen kauppa) vuosina 2001–2002 (Lähde: OECD-
raportti "The economic and social implications of electronic commerce: preliminary findings and
research agenda").

8 Kuluttajien enemmistöä voidaan tietyssä mielessä pitää heikossa asemassa olevana, ja tämän
enemmistön osuus kasvaa, kun EU:n väestö ikääntyy. Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuosina
1994–1995 tehdyn General Household Surveyn (yleisen kotitaloustutkimuksen) mukaan 69,7 %
väestöstä kuului heikossa asemassa olevien ryhmään (vanhukset, nuoret, työttömät ja ne, joilla on
rajoittava pitkäaikainen sairaus, jotka kuuluvat alhaisen tulotason kotitalouteen tai kansalliseen
vähemmistöön tai eivät ole muodollisesti päteviä). Lähde : Office of Fair Trading Research Paper 15
(kilpailuviraston tutkimusraportti nro 15) ‘Vulnerable consumer groups: quantification and analysis’
(heikossa asemassa olevat kuluttajaryhmät: niiden määrä ja analyysi), huhtikuu 1998.
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toimijoiden etujen kanssa. Etujen yhteensovittamisesta on yleensä hyötyä molemmille
osapuolille.

EU:n tasolla on useita tärkeitä vuorovaikutussuhteita: kuluttajien ja yritysten, yhteisön ja
jäsenvaltioiden, kuluttajapolitiikan ja muiden politiikkojen sekä EU:n ja muun maailman
väliset suhteet (erityisesti kansainvälisiin järjestöihin).

On välttämätöntä, että kuluttajat ja yritykset tekevät enemmän yhteistyötä ja ovat tasa-
arvoisia kumppaneita. Tarkoituksena on saada aikaan tasapaino menestyvien yritysten ja
tyytyväisten kuluttajien välille. Näitä kahta tavoitetta ei tulisi ajatella toisensa
poissulkevina mahdollisuuksina, sillä kriittiset kuluttajat ovat kilpailukykyisen
talousjärjestelmän kannalta yhtä tärkeitä kuin innovatiiviset yrityksetkin. Kilpailu on
välttämätöntä, mutta se ei yksin riitä tyydyttämään kuluttajien odotuksia eikä luomaan
vakaita ja innovatiivisia markkinoita. Kuluttajien luottamus on välttämätöntä yritysten
menestykselle. Kuluttajien luottamuksen vahvistamiseen käytettävät poliittiset
toimenpiteet ovatkin tämän vuoksi merkittäviä taloudellisen hyvinvoinnin kannalta.
Toimenpiteistä voi koitua yrityksille lisäkustannuksia, mutta kuluttajien lisääntynyt
luottamus korvaa yleensä mahdolliset kustannukset.

Edellä mainitun suhteen parantaminen edellyttää monia eri toimia. Mikäli kuluttajat
tahtovat tulla kohdelluiksi tasa-arvoisina kumppaneina liikesuhteissa, heidän on toimittava
yhdessä ja hankittava yritysten teknistä asiantuntemusta vastaava pätevyys (katso 3.1).
Kuluttajien edustajia on myös kuultava asianmukaisesti ja heille on annettava täydet
valtuudet edustaa kuluttajia (katso 3.1 ja 3.2).

Yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen tiiviimmän yhteistyön merkitys kasvaa. Kun
puitelainsäädäntö on laadittu, yhteistyökumppaneiden on siirryttävä lainsäädännön sijaan
keskustelemaan käytännön asioista. Käsittelyä odottavat monet hallinnolliset seikat
vaikeiden tilanteiden ratkaisemisesta yhteisiin tutkimuksiin ja tiedonjakeluun. Yhteistyö on
välttämätöntä, jotta uusia haasteita voidaan käsitellä ilman että koko EU:n alueella
tarvitaan lisää voimavaroja (katso 2 luvun loppua). Keskeinen tehtävä on myös Euroopan
unionin jäsenyyttä hakeneiden valtioiden valmistaminen unionin laajenemiseen.

Kuluttajapolitiikan ja muiden alojen politiikan laatijoiden välinen rakentava keskustelu on
välttämätöntä, koska kuluttajapolitiikalla on yhä enemmän yhtymäkohtia muiden alojen
politiikan kanssa. Kuluttajien etujen edistäminen riippuu siitä, kuinka hyvin muiden alojen
politiikan laatijat ymmärtävät kuluttajien etuja ja siitä, tunnustavatko he, että kuluttaja-
asioista huolehtiminen antaa lisäarvoa muille EU:n politiikoille (katso 4.1 ja 5.4).
Kuluttajien etujen edistäminen on keskeinen asia kaikissa EU:n politiikoissa, joiden
tarkoituksena on parantaa kansalaisten sosiaalista ja taloudellista hyvinvointia.

Samalla on tunnustettava kuluttajien vastuu, ja kuluttajapolitiikassa olisi myös otettava
huomioon laajemmat, ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät kuluttajanäkökohdat. Tämä
on tärkeää, jotta varmistettaisiin, ettei kuluttajapolitiikka heikentäisi toimia, joiden
tarkoituksena on edistää kestävää kehitystä tukevan kulutuksen ja tuottamisen malleja.

Markkinoiden globaalistuminen edellyttää, että kuluttajien edut on otettava huomioon
myös EU:n ulkopoliittisissa suhteissa, sillä kansainvälisissä järjestöissä (WTO, World
Health Organisation (WHO), YK jne.) tehdään kuluttajien terveyteen, turvallisuuteen ja
taloudellisiin etuihin vaikuttavia erittäin tärkeitä päätöksiä (katso 4.1 ja 5.4). Myös
kuluttajien edustajien maailmanlaajuista yhteistyötä on välttämätöntä tehostaa
markkinoiden kehityksen vuoksi (katso 3.1).
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2. KULUTTAJAPOLITIIKAN TOIMINTASUUNNITELMA

Kuluttajansuojelun korkea taso hyväksyttiin Maastrichtin sopimuksessa ensimmäistä
kertaa itsenäiseksi EU:n tavoitteeksi. Amsterdamin sopimuksessa tätä tavoitetta
kehitetään edelleen, ja siinä myös vahvistetaan kuluttajien hyväksi toteutettavien toimien
perustaa. Kuten jäljempänä todetaan, uudessa kuluttajansuojaa koskevassa artiklassa sekä
huomioidaan tapahtuneet taloudelliset ja sosiaaliset muutokset että tunnustetaan
kuluttajien oikeuksien muuttumaton luonne. Artiklassa siis vastataan kuluttajien kasvaviin
odotuksiin.

Amsterdamin sopimus

Amsterdamin sopimuksessa vahvistetaan, että EU voi tuoda kuluttajapolitiikkaan todellista lisäarvoa.
EU:lle annetaan sopimuksessa lisää mahdollisuuksia suorittaa tehtävät, jotka sille kuluttaja-alalla
kuuluvat.

Perustamissopimuksen153 artiklan 1 kohdassa, sellaisena kuin se on muutettuna Amsterdamin
sopimuksella, esitetään EU:n yleiset tavoitteet seuraavasti:

"Kuluttajien etujen suojaamiseksi ja kuluttajansuojan korkean tason varmistamiseksi yhteisö
myötävaikuttaa kuluttajien terveyden, turvallisuuden ja taloudellisten etujen suojaamiseen sekä edistää
kuluttajien oikeutta tiedonsaantiin ja koulutukseen sekä oikeutta järjestäytyä etujensa valvomiseksi."

EU:n kuluttajapolitiikan tärkeimmät tavoitteet ovat siis kuluttajien terveyden, turvallisuuden ja
taloudellisten etujen sekä edellä mainittujen kolmen oikeuden (oikeus tiedonsaantiin ja koulutukseen sekä
oikeus järjestäytyä etujensa valvomiseksi) edistäminen. Näiden kolmen oikeuden edistäminen on
välttämätöntä, jotta kuluttajien etuja voitaisiin ajaa entistä voimakkaammin.

Amsterdamin sopimuksessa huomioidaan nimenomaisesti kuluttajien etujen sekä markkinoiden ja
julkisen politiikan etujen välisen vuorovaikutuksen lisääntyminen. Sopimuksen 153 artiklan 2 kohta
sisältää kaikkia politiikan aloja koskevan ehdon, jossa yhteisön toimielimet velvoitetaan ottamaan
kuluttajansuojaa koskevat vaatimukset huomioon EU:n muiden politiikkojen ja muun toiminnan
määrittelyssä ja täytäntöönpanossa. Mainitun 153 artiklan 3 kohdassa määrätään lainsäädännöllisistä ja
muista toimenpiteistä, joita on tarkistetun 100 a artiklan, joka on uuden numeroinnin mukaisesti 95
artikla, mukaisesti toteutettava sisämarkkinoiden toteuttamisen yhteydessä tai jotka 153 artiklan 3 kohdan
b alakohdan mukaisesti tukevat ja täydentävät jäsenvaltioiden harjoittamaa politiikkaa ja joilla sitä
seurataan. Molemmissa tapauksissa sovelletaan yhteispäätösmenettelyä. On huomattava, että 95 artiklassa
edellytetään, että lainsäätäjä perustaa kuluttajansuojaa koskevat ehdotukset suojelun korkeaan tasoon
ottaen erityisesti huomioon kaiken tieteelliseen tietoon perustuvan uuden kehityksen.

Myös muissa perustamissopimuksen artikloissa käsitellään kuluttajapolitiikkaa. Esimerkiksi terveysnäkö-
kohtien merkitys vahvistetaan perustamissopimuksen kansanterveyttä käsittelevässä tarkistetussa 152
artiklassa, jonka täytäntöönpano liitetään 153 artiklan täytäntöönpanoon. Riita-asioita koskevien
oikeudenkäyntien moitteetonta sujumista koskeva uusi 65 artiklan c kohta liittyy olennaisesti kuluttajien
mahdollisuuksiin käyttää oikeussuojakeinojaan. Sopimuksen 28 artikla (entinen 30 artikla) on edelleen
merkittävä.

Perustamissopimuksessa ei ilmoiteta ensisijaisia toimintatavoitteita eikä toteutettavia
toimia. Komission ja muiden yhteisön toimielinten sekä jäsenvaltioiden yhteisenä
velvollisuutena on toteuttaa Amsterdamin sopimuksen säännöksiä käytännössä.

Vaikka perustamissopimus ei sisälläkään yksityiskohtaisia toimintaohjeita, sen 153
artiklassa esitetään kuitenkin suuntaa antavasti kuluttajapolitiikan tärkeimmät tehtävät.
Nämä tehtävät voidaan tiivistää seuraavasti:
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• kuluttajan etujen ajaminen entistä voimakkaammin kaikkialla EU:ssa

• korkeatasoinen kuluttajien terveyden ja turvallisuuden suojelu EU:ssa

• EU:n kuluttajien taloudellisten etujen täysi kunnioittaminen.

Komission tehtävänä oli edellä mainitun tehtäväjaon perusteella määritellä ensisijaiset
toiminta-alat seuraavia kolmea vuotta varten. Ensimmäiseksi oli vuorossa tähän mennessä
toteutettujen toimien arviointi. Tämä suoritettiin komission valmisteluasiakirjassa
"Kuluttajapolitiikka: Aikaisemmat saavutukset"9, jota tarkasteltiin huhtikuussa 1998
kokoontuneessa kuluttaja-asioita käsitelleessä neuvoston kokouksessa. Seuraavaksi
kuultiin kuluttajajärjestöjä. Ehdotettujen toimien suuri määrä ylittää selvästi komission
henkilökunnan voimavarat ja budjettiresurssit, joten ensisijaisten tavoitteiden asettaminen
on tarpeen.

Komission seuraavan kolmivuotiskauden ajalle ehdottamat tärkeimmät toimet esitetään
jäljempänä edellä mainittuihin tehtäviin liittyvien kolmen otsikon alla. Sekä meneillään
olevat että täydentävät toimet, joita komissio aikoo toteuttaa, on lueteltu liitteessä I.
Kumpikaan osio ei sisällä tyhjentävää luetteloa. Lisätoimia saatetaan joutua toteuttamaan,
mikäli jotain odottamatonta ilmenee. Toimien avulla toteutetaan käytännössä
varainkäyttöä koskevista ensisijaisista tavoitteista annetut yleisohjeet, jotka sisältyvät
komission ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi kuluttajia
koskevien yhteisön toimien yleisistä puitteista10. Kaikki suunnitellut toimet sisältyvät
päätösehdotukseen. Liitteeseen II sisältyy yleisen puitepäätöksen ehdotukseen liittyvän
rahoitusselvityksen ajan tasalle saatettu versio.

Koska komission ja jäsenvaltioiden välinen kaikkien alojen yhteistyö on tärkeää,
yhteistyötä varten on luotava uudet puitteet. Yhteistyön perusta on tällä hetkellä joko
hyvin hajanainen tai sitä ei ole, mistä seuraa, että toiminta on tapauskohtaista eikä sitä
pidetä jatkuvasti yllä. Komissio tutkii tämän vuoksi mahdollisuutta luoda toiminnalle
puitteet, jotka kattaisivat lainsäädännöllisiä seikkoja lukuun ottamatta kaikki käytännön
seikat, joiden kanssa komissio ja jäsenvaltiot joutuvat tekemisiin.

                                               

9 SEC (1998) 564.
10 KOM(97) 684 lopullinen: "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi kuluttajia

koskevien yhteisön toimien yleisistä puitteista" EYVL C 108, 7.4.1998, s. 43.
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3. KULUTTAJAN ETUJEN AJAMINEN ENTISTÄ VOIMAKKAAMMIN KAIKKIALLA
EU:SSA

è Enemmän vastinetta kuluttajajärjestöille annetulle rahoitukselle

è Lisää yhteistyötä ja vuoropuhelua kuluttajajärjestöjen välille

è Järjestelmällisempää kuluttajien kuulemista kuluttajajärjestöjen kautta

è Tehokkaampaa vuoropuhelua kuluttajien ja yritysten välille

è Eurooppalaiset tieto- ja neuvontakeskukset – parempaa palvelua EU:n kuluttajille

è Tiedotuskampanjoita koskevan uuden lähestymistavan toteuttaminen

è Tiiviimpi yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa kuluttajavalistusasioissa

Kuluttajilla on velvollisuus ajaa omia etujaan. Poliittisen päätöksenteon avulla on tämän
vuoksi pyrittävä auttamaan kuluttajia auttamaan itseään, ja tämä tapahtuu ennen kaikkea
edistämällä perustamissopimuksen mukaista kuluttajien oikeutta tiedonsaantiin ja
koulutukseen sekä oikeutta järjestäytyä etujensa valvomiseksi. Tuotteiden ja
markkinointimenetelmien suuri määrä ja monimutkaisuus, uusien monimutkaisten
palveluiden kehittyminen sekä vapauttaminen edellyttävät kuluttajajärjestöiltä suurempaa
aktiivisuutta. Niiden on aluksi autettava kuluttajia äsittelemään saatavilla olevan tiedon
valtavaa määrää, ja toiseksi järjestöjen on huolehdittava siitä, että kuluttajien edut otetaan
päätöksiä tehtäessä huomioon. Lisäksi on syytä parantaa koulutuksen ja tiedonvälityksen
laatua. Jäsenvaltioiden kanssa tehtävä yhteistyö tulee yhä tärkeämmäksi kaikkien
ehdotettujen toimien yhteydessä.

3.1 Tehokkaammat kuluttajajärjestöt

Kuluttajien etujen edistäminen on kuluttajajärjestöjen tärkeä tehtävä, sillä ne voivat
keskittyä kuluttajanäkökohtiin tehokkaasti. Tämä ei puolestaan ole mahdollista tavalliselle
kuluttajalle. Järjestöt tarvitsevat rahoitustukea voidakseen edustaa kuluttajia tehokkaasti
ja voidakseen pysyä riippumattomina viranomaisista. Koska kuluttajat joutuvat
kohtaamaan yhä teknisempiä ongelmia, on olennaisen tärkeää, että järjestöillä on
tarvittavaa asiantuntemusta. Järjestöjä on myös kuultava säännöllisesti
päätöksentekoprosessin kuluessa.

Kuluttajien tehokas edustaminen yhteisön tasolla edellyttää jatkossakin komission
rahoitustukea. Komissio aikoo kuitenkin yhteisvaikutuksen ja kohdentamisen avulla saada
enemmän vastinetta rahoilleen. Järjestöjen on rahoitustukea saadakseen sitouduttava
tekemään tiivistä yhteistyötä sekä keskenään että komission kanssa, ja tuki keskitetään
järjestöjen asiantuntemuksen parantamiseen.

Komissio tukee myös kansallisten kuluttajajärjestöjen ja muiden kansallisten
kuluttajaorganisaatioiden hankkeita (myös koulutusta), jotka tehostavat niiden
mahdollisuuksia edustaa, valistaa ja neuvoa kuluttajia. Komissio tahtoo lisätä kansallisella
tasolla tehtävää yhteistyötä, ja se antaa tämän vuoksi etusijan niiden hankkeiden
rahoittamiselle, joiden esittäjinä ovat kuluttajajärjestöjen pysyvät tai tilapäiset ryhmittymät.
Komissio rohkaisee jäsenvaltioita toimimaan samalla tavalla, ja ennen kaikkea se kehottaa
niitä tunnistamaan koko EU:n kuluttajien eduksi koituvat hankkeet. Rahoitustuen
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tavoitteena on myös rohkaista kansallisia ja EU:n alueella laajemmin toimivia järjestöjä,
jotta ne ryhtyisivät yhdessä toteuttamaan lainsäädännöllisiä toimia, ja varmistaa, että niillä
on siihen tarvittava lainsäädännöllinen asiantuntemus. Kuluttajien etujen suojaamista
tarkoittavista kieltokanteista vuonna 1998 annetun direktiivin11 täytäntöönpano edellyttää
asiantuntemusta.

Komissio kokoaa säännöllisesti yhteen jäsenvaltioiden ja jäsenyyttä hakeneiden maiden
järjestöjä sekä EU:n alueella laajemmin toimivia järjestöjä. Tarkoituksena on rohkaista
järjestöjen välistä vuoropuhelua, ja tämä tapahtuu lähinnä vuosikokouksissa. Komissio
rohkaisee kuluttajajärjestöjen vuoropuhelua myös kansainvälisellä tasolla, jotta hallituksia
voitaisiin painostaa ylläpitämään standardeja erityisesti terveyteen ja turvallisuuteen
liittyvissä asioissa. Jokin aika sitten aloitetun kuluttajajärjestöjen kanssa käydyn
transatlanttisen vuoropuhelun lisäksi vastaavaa vuoropuhelua jatketaan MEDA:n
(Välimeren alueen maiden taloudellisia ja sosiaalisia uudistuksia koskevat liitännäistoimet),
Latinalaisen Amerikan maiden ja jäsenyyttä hakeneiden maiden kanssa.

Kuluttajien etujen ajamisessa asetetaan edelleen etusijalle kuluttajien järjestelmällinen
kuuleminen, joka tapahtuu heitä edustavien järjestöjen kautta. Komissio keskittyy EU:n
päätöksentekoon, sillä huomattava osa kuluttajiin vaikuttavista säännöksistä laaditaan
EU:n tasolla. Kuluttajien alakohtaista laajaa kuulemisjärjestelmää on syytä koordinoida.
Komissio tutkii myös, kuinka se voisi saada sekä kuluttajat että yritykset yhtäaikaisesti
mukaan kuulemismenettelyihin, ja tarvitaanko kuluttajien ja yritysten kuulemiseen pysyvää
foorumia. Komissio on pannut merkille, että kansainvälisillä järjestöillä on EU:n
ulkopuolella yhä merkittävämpi asema kuluttajien terveyteen, turvallisuuteen ja
taloudellisiin etuihin liittyvissä asioissa. Komissio kiirehtii tehostamaan kuluttajien
edustusta kansainvälisellä tasolla ja kannustaa kuluttajien edustajia esiintymään
yksimielisinä.

Standardointimenettelyn yhteydessä tapahtuva kuluttajien kuuleminen on edelleen
riittämätöntä. Kuluttajia kuullaan EU:n tasolla, mutta heidän edustamistaan on vielä
tehostettava. Kuluttajien asema on huonompi kansallisella ja kansainvälisellä tasolla (sekä
YK:n että ISO:n12 yhteydessä) tiedonsaannin ja rahoituksen osalta. Komissio pyrkii
korjaamaan nämä puutteet.

Komissio perustaa Eurooppaan kuluttaja-asioiden asiantuntijoiden verkon, jota se itse ja
myös kuluttajajärjestöt voivat käyttää. Komissio käynnistää lisäksi toteutettavuus-
tutkimuksen siitä, miten verkko voisi toimia komission, jäsenvaltioiden ja
kuluttajajärjestöjen esittämien ajatusten vaihto- ja pohdintafoorumina.

3.2 Kuluttajien ja yritysten tehokas vuoropuhelu

Komissio pitää kuluttajien ja yritysten välisen paremman yhteisymmärryksen edistämistä
erittäin merkittävänä seikkana. Komissio pyrkii mahdollisuuksien mukaan edistämään
sellaista kehittyneempää vuoropuhelua, joka johtaa sopimuksiin kuluttajien ja yritysten
sekä vähittäiskaupan alan13 itsesääntelystä.

                                               

11 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/27/EY, annettu 19 päivänä toukokuuta 1998,
kuluttajien etujen suojaamista tarkoittavista kieltokanteista, EYVL L 166, 11. 6.1998, s. 51.

12 Kansainvälinen standardointijärjestö (ISO).
13 Esimerkiksi 30.6.1998 tehty kuluttajajärjestöjen sekä jakelu-, matkailu- ja käsityöläisalan

ammattijärjestöjen ja pk-yritysten järjestöjen sopimus euroon siirryttäessä (Agreement of 30.06.98
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Komissio myöntää tästä syystä voimavaroja useiden kuluttajien ja yritysten
vuoropuhelujen kehittämiseen. Vuoropuheluita järjestetään alakohtaisesti, ja kyseiset alat
ja vuoropuhelukumppanit määritellään joka vuosi. Osanottajat päättävät ensin
vuoropuhelun laajuudesta ja rakenteesta ja keskittyvät sitten käsiteltäviin aiheisiin.
Vuoropuhelut ovat aluksi tapauskohtaisia ja epämuodollisia. Mikäli tulokset ovat
myönteisiä, komissio saattaa järjestää joillakin tietyillä aloilla säännöllisiä kokouksia.
Näistä vuoropuheluista voi muodostua Euroopan itsesääntelyyn liittyvien sopimusten14

neuvottelu- ja seurantafoorumeita. Komissio pyrkii myös varmistamaan, että sen neuvoa-
antavat komiteat edistävät aktiivisesti osapuolten välillä käytävää vuoropuhelua.

3.3 Kuluttajien eurooppalaiset tieto- ja neuvontakeskukset – parempaa
palvelua EU:n kuluttajille

Komission ja tavallisten kuluttajien tärkeimpiä kohtaamispaikkoja ovat kuluttajien
eurooppalaiset tieto- ja neuvontakeskukset, joita on tällä hetkellä yhdessätoista
jäsenvaltiossa. Keskukset neuvovat kuluttajia ja jakavat heille tietoa, ja kuluttajilta
tulleiden tietopyyntöjen määrä on kasvanut ainakin nelinkertaiseksi15.  Neuvontakeskusten
perustaminen kaikkiin jäsenvaltioihin on tehtävä, jonka toteuttamista jatketaan kolmen
seuraavan vuoden kuluessa. Neuvontakeskuksen tehtäviä muutetaan edelleen. Alunperin
ne olivat paikkoja, joista paikalliset kuluttajat saivat tietoa muihin jäsenvaltioihin liittyvistä
kysymyksistä. Nyt niistä on kansallisten tiedotuspisteiden kautta tulossa tiedotus- ja
valistuskeskuksia jäsenvaltion kaikille kuluttajille, ja niissä käsitellään kaikkia kuluttaja-
asioita. Komissio perustaa jäsenvaltioiden ja itsensä välille verkon varmistaakseen, että
tieto kulkee molempiin suuntiin. Komissio pyrkii tehostamaan ja koordinoimaan Internet-
sivujen käyttöä. Kuluttajien eurooppalaiset tieto- ja neuvontakeskukset vastaavat jatkossa
enemmän PR-työstä. Ne toimivat yhteistyössä kuluttajajärjestöjen kanssa ja järjestävät
koulutusta lehdistölle ja muille mielipiteen muodostumiseen vaikuttaville ryhmille. Lisäksi
kuluttajien eurooppalaisten tieto- ja neuvontakeskusten verkko tukee hanketta "jatkuva
vuoropuhelu kansalaisten ja yritysten kanssa". Hankkeen tarkoituksena on luoda
komission verkkojen välille tiiviimpi yhteys, jotta kansalaiset ja yritykset saisivat tietää
oikeuksistaan yhtenäismarkkinoilla.

3.4 Kuluttajille suunnatun tiedon ja koulutuksen tehostaminen

Komissio noudattaa tiedotuskampanjoiden osalta edelleen uutta lähestymistapaa, jota se
sovelsi vuoden 1998 kampanjan yhteydessä. Tämän lähestymistavan pääajatukset ovat:
keskitytään yhteen ensisijaisen tärkeään teemaan; kuluttajajärjestöt, kansalliset toimistot,
yritykset ja muut, joiden etua asia koskee, otetaan tiiviimmin mukaan kampanjoiden
valmisteluun ja järjestämiseen; arviointi suoritetaan perusteellisesti; kampanjoiden olisi
kestettävä yli vuoden. Komissio aikoo toteuttaa vuonna 1998 laaditun
elintarviketurvallisuutta koskevan kampanjan toisen vaiheen edellä mainittujen ohjeiden
mukaisesti vuonna 1999. Komissio kannustaa kuluttajajärjestöjä koordinoimaan
toimintaansa ja yhdistämään web-sivunsa, jotta kuluttajat saisivat tietoa ja neuvoja yhdestä
paikasta.

                                                                                                                                           

between consumer associations, and professional associations from the distributive trade, tourism,
craft and SME sectors in connection with the transition to the Euro).

14 Katso myös 5 osiota itsesääntelyyn liittyvistä sopimuksista.
15 Määrä on kasvanut 9 173 pyynnöstä arviolta 40 000:een vuonna 1997. Lähde: pääosaston XXIV

kertomus kuluttajien eurooppalaisista tieto- ja neuvontakeskuksista.
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Komissio tahtoo parantaa kuluttajavalistuksen asemaa jäsenvaltioissa, ja se aikoo yhdessä
kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten kanssa edistää niiden hyvien
toimintatapojen vaihtoa, jotka liittyvät kuluttajavalistuksen sisällyttämiseen osaksi
kouluopetusta. Komissio keskittyy erityisesti opetusmateriaalin kehittämiseen,
opettajankoulutukseen sekä koulujen ja niiden paikallisympäristöjen vuorovaikutukseen.
Koulujen ympäristöiksi lasketaan myös paikalliset yritykset ja yritysmaailman edustajat.
Kolme jäsenvaltiota (Espanja, Kreikka ja Portugali) on jo toteuttanut toimia, joilla ne
parantavat kuluttajavalistuksen asemaa koulujensa opetusohjelmissa. Komissio aikoo
helpottaa parhaiden toimintatapojen vaihtoa edellä mainitulla alalla ja siten tukea muita
jäsenvaltioita, jotka tahtovat omaksua samanlaisen lähestymistavan.
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4. KORKEATASOINEN KULUTTAJIEN TERVEYDEN JA TURVALLISUUDEN SUOJELU
EU:SSA

è Kuluttajien terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvat riskit analysoidaan johdonmukaisemmin

è Parhaat mahdolliset tieteelliset lausunnot

è Suurempi kansainvälinen yksimielisyys

è Kuluttajien luottamusta elintarvikkeisiin vahvistetaan

è Turvallisemmat tuotteet

è Turvallisemmat palvelut

è Kuluttajapolitiikan täytäntöönpanon ja seurannan tehostaminen sekä nopea reagointi
hätätilanteissa

Kaikkialla maailmassa tuotetaan yhä enemmän yhä monimutkaisempia tuotteita ja
palveluita. Tämä seikka tarjoaa politiikan laatijoille suuren haasteen. Kuluttajien terveyttä
ja turvallisuutta edistävien päätösten tekemiseen vaaditaan edellä mainittujen muutosten ja
niiden vaikutusten aiheuttamien pitkäaikaisten seurausten ymmärtämistä. Tämä onkin
seuraavien kolmen vuoden ensisijainen tavoite. Keskeisiin teemoihin kuuluu myös
komission ja jäsenvaltioiden sekä jäsenvaltioiden keskinäinen hallinnollinen yhteistyö.

4.1 Toimintalinjojen luominen tieteelliseltä pohjalta

Kuluttajien luottamus saavutetaan johdonmukaisella ja objektiivisella menettelyllä, joka
perustuu riippumattomaan tieteelliseen riskienarviointiin. On olennaisen tärkeää tunnistaa
ja arvioida kuluttajan terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvat odottamattomat vaarat ja
reagoida niihin nopeasti. Tällainen toiminta olisi hyödyllistä EU:n tasolla yhdessä
jäsenvaltioiden kanssa toteutettuna. Yhteistyö helpottaisi myös eri toimien etujen ja
haittojen analysointia ja vähentäisi mielivaltaisten päätösten vaaraa. Komission toiminta
kohdistetaan kahteen alueeseen: ensinnäkin varmistetaan, että elintarvikkeiden ja
tuotteiden aiheuttamia riskejä ihmisen terveydelle ja turvallisuudelle hallitaan
johdonmukaisella tavalla, ja toiseksi nykyisten tieteellisten komiteoiden työtä lujitetaan
tehokkuuden lisäämiseksi.

Riskianalyysin on oltava johdonmukaista kaikissa vaiheissa, riskien alustavasta
tieteellisestä arvioinnista myöhempään riskien hallintaan ja riskeistä tiedottamiseen asti.
Tämän vuoksi komissio tutkii, kuinka riskien analysointiprosessin toimintaa voidaan
kokonaisuudessaan parantaa. Tässä yhteydessä laaditaan varovaisuusperiaatteen
johdonmukaista soveltamista varten suuntaviivat, joita noudatetaan tapauksissa, joissa
kuluttajien terveydelle ja turvallisuudelle aiheutuvan vaaran suuruudesta ei ole varmaa
tietoa.

Tarkoituksena on edistää objektiivista ja johdonmukaista päätöksentekoa, jonka tuloksena
kuluttajien ja muiden toimijoiden edut sovitetaan yhteen. Järjestelmällisempi
lähestymistapa kaikkien keskenään kilpailevien etujen analyysiä ja niille annettavan sopivan
painoarvon tarkastelua varten helpottaa riskinhallintaa koskevien päätösten tekoa, poistaa
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tarpeen käsitellä asiaa uudelleen aina kun uusia vaaratekijöitä ilmenee ja rauhoittaa sekä
kuluttajia että yrityksiä.

Komissio tarkastelee vertaisarvioinnin käyttöä tieteellisten komiteoiden työssä sekä sitä,
onko verkon avulla mahdollista kehittää vastaavien kansallisten elinten kanssa tehtävää
yhteistyötä. Komissio laatii menettelytapoja ja metodologiaa koskevat yhdenmukaiset
suuntaviivat ja tarkastelee komiteoiden työmäärää, tehokkuutta sekä niiden pitkän
aikavälin rahoitusta. Se tutkii myös, mitkä muut toimet ovat tarpeen parhaiden tieteellisten
lausuntojen saamiseksi kuluttajien terveyteen ja turvallisuuteen mahdollisesti vaikuttavilla
lainsäädännön alueilta. Tässä yhteydessä komissio tutkii, onko komiteoiden
kuulemisvelvollisuus syytä laajentaa koskemaan niitä alueita, joilla kuulemista ei vielä
sovelleta. Tämän tarkoituksena on varmistaa, että kaikki ehdotetut toimet pohjautuvat
julkisesti saatavilla olevaan riippumattomaan tieteelliseen tietoon. Komissio hyödyntää
myös yhteiseen tutkimuskeskukseen vuonna 1998 perustetun  kuluttajien terveyden ja
kuluttajansuojan laitoksen tieteellistä asiantuntemusta.

Kun otetaan huomioon, että kuluttajien terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvat vaarat
ovat maailmanlaajuisia, kuluttajien etuja ei kyetä edistämään käyttämällä ainoastaan EU:n
menettelytapaa. Tarvitaan kansainvälistä yksimielisyyttä elintarvike- ja tuoteturvallisuuden
alan riskianalyysin monista näkökohdista. Varovaisuusperiaatteen käsitteestä keskustellaan
jo Codex Alimentariuksen yhteydessä (YK:n Elintarvike- ja maatalousjärjestön ja WHO:n
ohjelma, jolla luodaan elintarvikestandardit kansainvälistä kauppaa varten). EU:n
johdonmukainen lähestymistapa riskianalyysiin yleensä ja esimerkiksi
varovaisuusperiaatteen johdonmukainen soveltaminen antavat unionille mahdollisuuden
osallistua asianmukaisiin kansainvälisiin keskusteluihin tehokkaammin. Komissio pyrkii
varmistamaan, että Codex Alimentariuksen sisältämät standardit pidetään ajan tasalla.
Komissio tekee WTO:ssa käytävissä tulevissa neuvotteluissa kaikkensa, jotta terveys- ja
kasvinsuojelutoimia koskevissa sopimuksissa vallitseva tasapaino voitaisiin säilyttää:
kaupan esteet olisi vältettävä ja samalla olisi säilytettävä jäsenvaltioiden oikeus määrittää
omat terveysvaatimuksensa. EU:n pitäisi myös pyrkiä varmistamaan, että kansainvälisissä
elimissä tehdyt kuluttajien terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat päätökset ovat
aikaisempaa avoimempia.

Kuluttajien terveys ja turvallisuus saavat etusijan kaikissa komission kahdenvälisissä
suhteissa. Komissio tehostaa tämän vuoksi vuoropuhelua, jota se käy Yhdysvaltojen
kanssa transatlanttisen talouskumppanuuden puitteissa. Lisäksi komissio aloittaa uusia
eläinlääkintäalan vastaavuussopimuksia koskevat neuvottelut kolmansien maiden kanssa
(neuvoston antamien neuvotteluvaltuuksien perusteella), tukee kuluttajansuojaan liittyvien
toimien sisällyttämistä uuteen Lomén sopimuksen ja valmistaa yhteisön jäsenyyttä
hakeneita maita hyväksymään ja panemaan täytäntöön yhteisön tämänhetkistä terveys- ja
turvallisuussäännöstöä.

Euroopan unionin elintarvikelainsäädännön yleisiä periaatteita käsittelevän komission
vihreän kirjan16 seuranta on edelleen erittäin tärkeä tehtävä. Valmisteilla on tiedonanto,
jossa käsitellään mm. kolmea kuluttajia erityisesti huolestuttavaa seikkaa eli
tuotemerkintöjä, hygieniaa ja tarkastuksia. Elintarvikepolitiikasta olisi kuluttajien mielestä
terveyden ja turvallisuuden lisäksi heijastuttava myös laajempia eettisiä ja ravintosisältöön
liittyviä seikkoja. Kuluttajien huoli geneettisesti muunnettuja organismeja (GMO)
sisältävistä elintarvikkeista tai GMO:ista johdetuista elintarvikkeista on edelleen otettava

                                               

16 KOM(97) 176 lopullinen, "Euroopan unionin elintarvikelainsäädännön yleiset periaatteet -
Komission vihreä kirja".
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erityisesti huomioon, ja lisäksi on harkittava GMO:ita sisältämättömien tuotteiden
merkitsemistä. Komission ensisijaisena tehtävänä on laatia elintarvikelakia koskevan
puitedirektiivin luonnos. Tuotemerkintöjen osalta on käynnissä elintarvikkeiden
merkintöjä koskevan direktiivin17 koontaminen. Lisäksi parhaillaan tarkistetaan direktiiviä,
jossa käsitellään mm. allergeeneja ja intoleranssia koskevia tietoja, terveysvaikutuksiin
liittyvän mainonnan käyttöä ja ravitsemuksellista tietoa. Hygienian osalta
yksinkertaistetaan ja järkeistetään 13 eläinlääkintähygieniadirektiiviä ja yleisestä
elintarvikehygieniasta annettua direktiiviä. Kolmansista maista peräisin oleviin viejiin
sovellettavat hygieniaan liittyvät ehdot on yhdenmukaistettava EU:n toimijoihin
sovellettavien sääntöjen kanssa. Tämänhetkistä tarkastuksia koskevaa lainsäädäntöä
järkeistetään siten, että seuraavia periaatteita vahvistetaan: toimijoiden itsesääntely koko
ravintoketjussa, kansallisten viranomaisten suorittama toimijoiden valvonta ja komission
suorittama kansallisten tarkastusten valvonta. Lainsäädännön valmisteluvaiheessa
tapahtuva kuluttajien tehokas osallistuminen auttaa komissiota tekemään tasapainoisia
ehdotuksia.

4.2 Turvallisemmat tuotteet

Muun muuassa tuoteturvallisuutta koskevan direktiivin18 täytäntöönpanoa käsittelevä
komission raportti valmistuu vuonna 1999. Raporttiin sisältyy erityisesti direktiivin
täytäntöönpanoa käsittelevä perusteellinen analyysi, ja siinä luetellaan voimassa olevan
direktiivin täytäntöönpanossa ilmenneet puutteet sekä alueet, joita on vielä kehitettävä.

Tällä hetkellä on jo havaittu useita vaikeuksia, jotka osoittavat, että uudistus ja tarkistus
ovat tarpeen. Erityisesti on pohdittava sitä, kuinka direktiivin ja alakohtaisen, tiettyjä
tuotteita koskevan lainsäädännön suhdetta voitaisiin selkeyttää. Direktiivin sisältämiä
markkinoiden valvontaan liittyviä säännöksiä tarkastellaan niin ikään uudestaan, jotta
saataisiin luotua järjestelmällisempi ja yhtenäisempi markkinoiden valvonnan
lähestymistapa. Tähän mennessä saatujen kokemusten pohjalta olisi tarkasteltava
direktiivin sisältämiä hätätoimenpiteitä ja niiden soveltamisperusteita. Lisäksi olisi
harkittava, onko tarpeen julkaista järjestelmä, jota sovelletaan kuluttajien terveyden ja
turvallisuuden kannalta vaarallisten ja tämän vuoksi kiellettyjen tai EU:n markkinoilta
vedettyjen tuotteiden vientiin kolmansiin maihin.

Komissio valtuuttaa eurooppalaiset standardeja luovat järjestöt laatimaan uusia
tuotestandardeja tai tarkistamaan tämän hetkisiä standardeja aloilla, joilla turvallisuus on
vaarassa. Kohdealueita ovat erityisesti tikkaat, pintojen lämpötilat ja monialaiset, lasten
turvallisuuteen ja tuotetietoihin liittyvät standardit, sikäli kuin niitä ei vielä kateta yhteisön
direktiiveillä. Lisäksi vaaditaan tupakansytyttimien ja lastentarvikkeiden tämänhetkisten
standardien parantamista. Kuten aikaisemmin on jo ilmoitettu, komissio tekee myös
ehdotuksia ftalaattien sisällyttämisestä nykyiseen lainsäädäntöön, joka koskee tiettyjen
vaarallisten aineiden markkinointi- ja käyttörajoituksia19.

                                               

17 Neuvoston direktiivi 79/112/ETY, annettu 18 päivänä joulukuuta 1978, kuluttajalle myytäväksi
tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden
lainsäädännön lähentämisestä, EYVL L 33, 8.2.1979, s.1.

18 Neuvoston direktiivi 92/59/ETY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1992, yleisestä tuoteturvallisuudesta,
EYVL L 228, 11.8.1992, s. 24.

19 Neuvoston direktiivi 76/769/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, tiettyjen vaarallisten
aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden
lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä, EYVL L 262, 27.9.1976, s. 201.
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4.3 Turvallisemmat palvelut

Komissio tutkii palveluja koskevaa uutta lähestymistapaa käsitelleen vuoden 1994
tiedonannon20 seurannan yhteydessä, onko palveluiden turvallisuutta syytä lisätä.
Komissio tutkii niitä käytännön vaikeuksia, joita kuluttajat kohtaavat eri
palvelusektoreilla, ja erityisesti kansainvälisiä piirteitä omaavia vaikeuksia. Komissio
analysoi tulokset ja ehdottaa uusia EU-aloitteita, joissa otetaan huomioon sekä
palveluiden turvallisuus että palveluiden tarjoajien velvollisuudet. Yritysten ja kuluttajien
kanssa neuvotellaan perusteellisesti, ja näitä neuvotteluja käytetään komission tulevien
toimien määrittelemiseen.

4.4 Kuluttajapolitiikan täytäntöönpanon ja seurannan tehostaminen sekä
nopea reagointi hätätilanteissa

Komission elintarvike- ja eläinlääkintätoimistolla on keskeinen asema kuluttajien
terveyden edistämisessä. Elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston tavoitteet on määritelty
komission tiedonannossa, joka koskee kuluttajien terveyttä ja elintarvikkeiden
turvallisuutta21. Jotta tavoitteet saavutettaisiin, komissio panee täytäntöön
riskienarviointiin perustuvan priorisoivien tarkastusten järjestelmän, suorittaa
elintarvikkeiden koko tuotantoketjun kattavaa valvontaa sekä tehostaa
valvontapalveluiden suorituskyvyn tarkastuksia käyttämällä auditointimenetelmiä.
Elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston tehtävien kohdentaminen uudella tavalla on jo
lisännyt toimiston suorituskykyä.

Komissio keskittyy myös seuraamaan tarkastusraporttien havaintoja. Nämä raportit
mahdollistavat konkreettisia toimia, joilla asetuksen ja kuluttajien terveyden ja
turvallisuuden suojatoimenpiteiden noudattamista voidaan tehostaa. Erityisesti silloin, kun
kyseessä on kuluttajien terveyden kannalta vakava riski, sen kontrolloimisen edellyttämät
toimet yksilöidään.

Komissio käynnistää rikkomismenettelyjä varmistaakseen, että jäsenvaltiot panevat EU:n
lainsäädäntöä tehokkaasti täytäntöön. Kolmansien maiden osalta voidaan toteuttaa
tiettyjen EU:n standardeja vastaamattomien elintarvikkeiden tuontirajoituksia EU:n
kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti. Elintarvike- ja eläinlääkintätoimisto suorittaa
seurantaa ja tarkastaa, onko tarvittavat toimet toteutettu tapauksissa, joissa toimivaltaisia
viranomaisia on kehotettu ryhtymään erityisiin toimiin puutteiden korjaamiseksi.

Elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston toimet edistävät kuluttajien terveyttä tehokkaammin,
kun raporteissa esitettyjen havaintojen seurantaan keskitytään paremmin. Lopulliset
tarkastusraportit ja kyseisten maiden kommentit julkaistaan avoimuuden edistämiseksi
Internetissä. Elintarvike- ja eläinlääkintätoimisto on sitoutunut uusiin
työskentelymenetelmiinsä, jotka omalta osaltaan edesauttavat kuluttajien luottamuksen
saavuttamista elintarvikkeiden turvallisuuden alalla.

Komissio tahtoo myös tehostaa nopean hälytysjärjestelmän toimintaa. Hälytysten syitä
analysoidaan tarkemmin, sillä tämä on tärkeää hälytyksiin annettujen vastausten
tehostamisen kannalta. Hätätapauksia varten luodaan asiantuntijoiden verkko, jonka
puoleen voidaan tarpeen vaatiessa kääntyä, ja varmuus resursseja hätätapauksia varten
                                               

20 KOM(94) 260 lopullinen, "Communication from the Commission on new directions on the liability
of suppliers of services".

21 KOM(97) 183 lopullinen, "Komission tiedonanto kuluttajien terveydestä ja elintarvikkeiden
turvallisuudesta".



16

pidetään yllä. Lisäksi nopeaa hälytysjärjestelmää parannetaan ja kolmansia maita
rohkaistaan osallistumaan järjestelmään.
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5. EU:N KULUTTAJIEN TALOUDELLISTEN ETUJEN TÄYSI KUNNIOITTAMINEN

è Kuluttajaystävälliset sisämarkkinat rahoituspalveluissa

è Kuluttajille suunnattu yhtenäisvaluutta

è Markkinoiden kehityksen tasalle saatettu lainsäädäntö

è Nykyisen lainsäädännön täytäntöönpanon ja seurannan tehostaminen

è Kuluttajille suunnatut yleishyödylliset palvelut

è Tietoyhteiskunnan tarjoamien mahdollisuuksien vapauttaminen kuluttajien käyttöön

Kuluttajien taloudellisten ja oikeudellisten etujen kunnioittaminen rohkaisee kuluttajia
osallistumaan sisämarkkinoihin luottavaisesti. Tämän vuoksi voimassa on jo merkittävästi
lainsäädäntöä kuluttajan edun edistämiseksi, ja nykyistä lainsäädäntöä on saatettava ajan
tasalle ja sen tunnettuja puutteita paikattava. Kuluttajat hyötyvät kuitenkin vain  jos
lainsäädäntö pannaan tehokkaasti täytäntöön.

Seuraavien kolmen vuoden aikana tärkeänä tehtävänä on saada lainsäädäntö toimimaan
käytännössä. Nykyisiä toimenpiteitä tarkastellaan uudelleen, ja tarvittaessa niitä saatetaan
ajan tasalle. Viranomaisten yhteistyö on ensisijaisen tärkeää. Toteutetaan myös toimia,
joilla kehitetään lainsäädännön noudattamista ja siirtämistä osaksi kansallista
lainsäädäntöä. Markkinat ovat entistä liikkuvampia ja uudistuvampia, ja siksi joustavat
toimintatavat ovat keskeisiä. Tämän vuoksi on löydettävä asianmukainen tasapaino
lainsäädännöllisten ja muiden toimien välille. Samalla oikeudellisesti sitomattomista
määräyksistä olisi tehtävä tehokkaita ja kuluttajien ja yritysten välistä vuoropuhelua olisi
edistettävä. Kuluttajan etu on lisäksi sisällytettävä entistä järjestelmällisemmin poliittisiin
prosesseihin kaikilla asiaan liittyvillä aloilla.

5.1 Kuluttajille suunnatut rahoituspalvelut ja yhtenäisvaluutta

Komissio aikoo panna täytäntöön rahoituspalveluita koskevassa tiedonannossa esitetyn
toimintaohjelman22. Se tekee ehdotuksia saattaakseen ajan tasalle nykyisen kulutusluottoja
koskevan lainsäädännön nykyisine luotontarjousmenetelmineen ja -käytäntöineen.
Tavoitteena on tarkastella kulutusluottoja koskevaa voimassa olevaa lainsäädännöllistä
kehystä ja ottaa huomioon markkinoiden kehitys sekä niiltä tahoilta saadut kommentit,
joiden etua asia koskee. Tarkastelu kattaa myös luotonvälittäjien toimiin liittyvät
kuluttajapolitiikan näkökohdat. Komissio tarkastelee myös erilaisia tapoja torjua
ylivelkaantumista ja antaa tarvittaessa suosituksen aiheesta. Lisäksi komissio harkitsee
mahdollisia parannuksia vakuutusasiamiehiä koskevaan voimassa olevaan lainsäädäntöön
helpottaakseen valtioiden rajojen yli tapahtuvaa kuluttajansuojelua sekä edistääkseen
kuluttajansuojelua yleensä. Rahoituspalvelusektorin ja kuluttajien välisen vuoropuhelun

                                               

22 KOM (97) 309 lopullinen: Komission tiedonanto "Rahoituspalvelut: kuluttajien luottamuksen
vahvistaminen - Vihreän kirjan "Rahoituspalvelut: kuinka kuluttajien odotuksiin vastataan"
jatkotoimet".
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kehittämismahdollisuuksia tarkastellaan. Tarkoituksena on edistää tiedotusta ja
avoimuutta.

Komissio on laatinut tiedonannon "Miten vahvistaa asiakkaiden luottamusta
sisämarkkinoilla käytettäviin elektronisiin maksuvälineisiin"23. Tiedonantoon sisältyi
komission suositus elektronisilla maksuvälineillä suoritetuista maksuista (erityisesti
elektronisen maksuvälineen myöntäjän ja sen haltijan välisestä suhteesta), jonka
täytäntöönpanoa koskevaksi määräajaksi komissio asetti 31 päivän joulukuuta 1998.
Lisäksi komissio ilmoitti aloittavansa suosituksen täytäntöönpanon tarkastelun vuoden
1998 lopussa. Mikäli suosituksen täytäntöönpano ei ole tyydyttävää, komissio ehdottaa
alaa koskevaa direktiiviä.

Komissio haluaa korostaa, että euroon siirtymisen vuoksi on välttämätöntä, että
kansainväliset vähittäismaksujärjestelmät ovat tehokkaita, niiden kustannukset ovat
matalat ja ne ovat luotettavia. Lisäksi tarkastellaan toimia, joiden avulla kuluttajien
kiinnostusta elektroniseen rahaan voidaan lisätä. Tärkeää on myös neuvotella kahdesta
komission ehdottamasta elektronista rahaa koskevasta direktiivistä24 ja
direktiiviehdotuksesta, joka liittyy kuluttajille tarkoitettujen rahoituspalveluiden
etämarkkinointiin25.

Komissio keskittyy euroon liittyvässä työssään seuraamaan ja panemaan täytäntöön
laatimaansa kolmea suositusta26 sekä kuluttajajärjestöjen ja yritysten vuonna 1998
tekemää sopimusta27. Mikäli suositusten ja sopimuksen täytäntöönpano ei ole tyydyttävää
hintojen kaksoismerkintöjen osalta, komissio harkitsee lainsäädännöllisiä toimia. Komissio
kannustaa edelleen kuluttajia ja muita teollisuuden aloja keskinäiseen vuoropuheluun.
Euroon liittyvää (erityisesti heikossa asemassa oleville kuluttajille suunnattua)
kuluttajavalistusta tehostetaan.

5.2 Ajan tasalle saatettu lainsäädäntö

Tuote- ja palvelumarkkinoiden viimeaikainen kehitys ja Amsterdamin sopimus edellyttävät
nykyisen lainsäädännön konsolidointia ja ajan tasalle saattamista, silloin kun se osoittautuu
tarpeelliseksi. Tämänhetkisiin lainsäädäntöehdotuksiin sisältyy jo raportointia koskevia
vaatimuksia. Komissio aikoo tässä yhteydessä perusteellisesti tarkistaa nykyisen
lainsäädännön. Joihinkin raportteihin voidaan tarvittaessa liittää komission ehdotus.

                                               

23 KOM (97) 353 lopullinen.
24 KOM (98) 461 lopullinen: Tähän asiakirjaan sisältyy ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston

direktiiviksi elektronisen rahan liikkeeseenlaskijoiden liiketoiminnan aloittamisesta, harjoittamisesta
ja toiminnan vakauden valvonnasta sekä  ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi
luottolaitosten liiketoiminnan aloittamiseen ja harjoittamiseen liittyvien lakien, asetusten ja
hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 77/780/ETY muuttamisesta.

25 KOM (98) 468
26 Komission suositus 98/288/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 1998, euroon siirtymistä helpottavasta

vuoropuhelusta, seurannasta ja tiedotuksesta, EYVL L 130, 1.5.1998, s. 29; komission suositus
98/287/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 1998, hintojen ja muiden rahamäärien
kaksoismerkinnästä, EYVL L 130, 1.5.1998, s. 26 ja komission suositus 98/286/EY, annettu 23
päivänä huhtikuuta 1998, euromuuntamisen pankkimaksuista, EYVL L 130, 1.5.1998, s. 22.

27 30.6.1998 tehty kuluttajajärjestöjen sekä jakelu-, matkailu- ja käsityöläisalan ammattijärjestöjen ja
pk-yritysten järjestöjen sopimus euroon siirryttäessä  (Agreement of 30.06.98 between consumer
associations, and professional associations from the distributive trade, tourism, craft and SME sectors
in connection with the transition to the Euro).
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Komissio esittää vuoden 1999 loppuun mennessä raportin, joka koskee
kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista annetun direktiivin28 soveltamista. Komissio
julkaisee myös raportin etämyyntiä käsittelevän direktiivin29 täytäntöönpanosta vuoden
2001 loppuun mennessä, ja se raportoi vuoden 1999 loppuun mennessä mahdollisuudesta
laatia tehokkaita keinoja kuluttajien valitusten käsittelemiseksi.

Harhaanjohtavaa ja vertailevaa mainontaa koskevan direktiivin30 mukaisesti komissio
tutkii vertailevaan mainontaan liittyviä kansainvälisiä valituksia ja raportoi niistä vuoden
1999 loppuun mennessä.

Komissio esittää raportin kieltoja käsittelevän direktiivin soveltamisesta. Se keskittyy
raportissaan direktiivin soveltamisalaan suhteessa niiden henkilöiden yhteisiin etuihin,
jotka harjoittavat kaupallista, teollista, käsityöalaan liittyvää tai ammatillista toimintaa.
Komissio tutkii myös direktiivin soveltamisalaa sellaisena kuin se on muiden
kuluttajadirektiivien määrittämänä, sekä sitä, onko etukäteen toteutetusta kuulemisesta
ollut kuluttajille hyötyä.

Voimassa olevan lainsäädännön tarkistuksen lisäksi komissio tekee ehdotuksia
tämänhetkisen lainsäädäntökehyksen puutteiden korjaamiseksi. Lainsäädännön avulla
voitaisiin puuttua mm. ongelmiin, joita aiheuttavat 'ihmetuotteet', terveysvaikutuksia
koskevat harhaanjohtavat väitteet ja pyramidimyynti. Komissio tarkastelee myös, onko
mahdollista luoda hyvän kauppatavan mukaista kaupankäyntiä koskevat yleiset
lainsäädäntöpuitteet.

5.3 Täytäntöönpanon ja seurannan tehostaminen

Lainsäädännön paneminen täytäntöön on ensisijaista dynaamisilla markkinoilla, joilla uudet
tuotteet ja palvelut kehittyvät erittäin nopeasti. Komissio tunnustaa, että lainsäädännön
tehoton soveltaminen vie pohjan EU:n lainsäätäjien parhailta aikomuksilta. Soveltamisella
on tärkeä asema myös oikeudellisesti sitomattomien määräysten ja itsesääntelysopimusten
yhteydessä.

Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisen seuranta kuluu edelleen komission
merkittäviin tehtäviin. Komissio pahoittelee sitä, että jäsenvaltiot eivät direktiivien
täytäntöönpanon yhteydessä noudata annettuja aikatauluja. Komissio rohkaisee
jäsenvaltioita epäviralliseen vuoropuheluun ennen lainsäädännön saattamista osaksi
kansallista lainsäädäntöä, sillä näin saataisiin tilaisuus käsitellä erityisiä ongelmia, ja
menettely tehostaisi lainsäädännön täytäntöönpanoa.

Eniten huomiota saa kuitenkin osakseen lainsäädännön soveltaminen käytännössä. EU ei
tähän mennessä ole merkittävästi ottanut osaa taloudellisten etujen edistämiseen. Vaikka
päävastuu käytännön soveltamisesta on yhä jäsenvaltioilla, EU aikoo antaa lisäarvoa
jäsenvaltioidensa pyrkimyksille. Tämä tapahtuu kahdella eri tavalla: ensiksikin
jäsenvaltioita rohkaistaan hallinnolliseen yhteistyöhön valtioiden sisällä ja jäsenvaltioiden

                                               

28 Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten
kohtuuttomista ehdoista, EYVL L 95, 21.4.1993, s. 29.

29 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/7/EY, annettu 20 päivänä toukokuuta 1997,
kuluttajansuojasta etäsopimuksissa, EYVL L144, 4.6.1997, s. 19.

30 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/55/EY, annettu 6 päivänä lokakuuta 1997,
harhaanjohtavaa mainontaa koskevan direktiivin 84/450/ETY muuttamisesta sisällyttämällä siihen
vertaileva mainonta, EYVL L 290, 23.10.1997, s.18.
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välillä sekä komission ja kuluttajajärjestöjen kanssa, ja toiseksi kansallisia toimistoja
kannustetaan koordinoimaan täytäntöönpanoa.

Komissio pyrkii myös parantamaan kansainvälisen markkinoinnin valvontaverkkoon
(IMSN) 31 kuuluvien EU:n jäsenvaltioiden välistä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä.
Mahdollisiin aloitteisiin kuuluu RAPEX:ia (vaarallisia tuotteita koskevaan nopeaan
tiedonvaihtoon tarkoitettu järjestelmä) vastaavan järjestelmän luominen. Järjestelmään
kuuluisi tietokanta, komissiossa toimiva sihteeristö ja parhaiden toimintatapojen
vaihtamiseen tähtäävien tutkimusten ja seminaarien järjestäminen.

Mahdollisten ongelma-alueiden tunnistaminen on tärkeää kuluttajien taloudellisten etujen
tehokkaan soveltamisen kannalta. Hintavertailu voi auttaa sisämarkkinoiden toiminnan
puutteiden paikantamisessa, ja siitä voi olla kuluttajille apua osto- ja elämäntapapäätösten
tekemisessä. Hyvänä esimerkkinä tästä voidaan mainita Euroopan unionissa tehty autojen
hintavertailu. Komissio toteaa, että euroon siirtyminen helpottaa EU:n alueella tehtäviä
hintavertailuja, ja se aikoo pohtia, miten kuluttajia voitaisiin auttaa tekemään
hintavertailuja sisämarkkinoiden alueella.

Kuluttajat eivät voi vieläkään valituksia tehdessään täysin hyötyä oikeusjärjestelmästä.
Komissio aikoo tehostaa voimassa olevan lainsäädännön soveltamiskeinoja. Kieltoja
koskevan direktiivin käytännön soveltamisella on tässä asiassa etusija. Komissio tukee
myös niiden toimien täytäntöönpanoa, jotka sisältyvät kuluttajariitojen ratkaisemista
tuomioistuinten ulkopuolella käsittelevään tiedonantoon32 ja täydentävään suositukseen33,
jonka tarkoituksena on helpottaa yksittäisen kuluttajan ryhtymistä
oikeudenkäyntimenettelyyn. Tämän lisäksi komissio tutkii, onko tarpeen parantaa
kuluttajien mahdollisuuksia saada korvauksia oikeudenkäyntikuluista, joita heille on
oikeuksiensa soveltamisesta aiheutunut. Komissio tarkastelee myös, onko syytä helpottaa
samantapaisia vahinkoja kärsineiden kuluttajien yhdessä toteuttamia oikeustoimia, mikäli
muut keinot on jo käytetty.

Komissio julkaisee avoimuuden lisäämiseksi yhteenvedon EU:n kuluttajapolitiikkaan
liittyvästä lainsäädännöstä, jotta tämänhetkisestä lainsäädännöstä olisi enemmän käytännön
hyötyä. Lisäksi komissio pyrkii yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa tuomaan kansallisen
lainsäädännön paremmin saataville.

5.4 Kuluttajien taloudellisten etujen huomioon ottaminen EU:n muissa
politiikoissa

Melkein kaikki EU:n politiikat vaikuttavat kuluttaja-asioihin jollakin tavalla, mutta
joillakin niistä on erityisen paljon vaikutusta kuluttajien taloudellisiin etuihin. Komissio
aikoo asiasta käytävien keskustelujen jälkeen tunnistaa kuluttajien kannalta tärkeimmät
politiikan alueet ja löytää parhaan tavan varmistaa, että kuluttajien taloudelliset ja
oikeudelliset edut otetaan johdonmukaisesti huomioon kaikissa EU:n politiikoissa. Muiden
laaja-alaisten EU-politiikkojen laatimisessa käytetyistä lähestymistavoista voi olla tässä
apua. Tarkoituksena on saada politiikan laatijat paremmin ymmärtämään kuluttajien etuja.

                                               

31 International Marketing Supervision Network (IMSN).
32 KOM (98) 198 lopullinen: Komission tiedonanto kuluttajariitojen ratkaisemisesta tuomioistuinten

ulkopuolella.
33 Komission suositus, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1998, tuomioistuinten ulkopuolisiin

kuluttajariitoja ratkaiseviin elimiin sovellettavista periaatteista , EYVL L 115, 17.4.1998, s. 31.
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Yksi keino lähestyä politiikan laatijoita saattaa olla heidän käyttöönsä tarkoitettu
muistilista, joka auttaa heitä paremmin arvioimaan kuluttajien etuja.

Jo tässä vaiheessa on mahdollista erottaa joitakin ensisijaisia toimia vaativia alueita.
Tavoitteena on yleishyödyllisten palveluiden osalta varmistaa oikeanlaatuinen tasapaino
kilpailun edistämiseen vaadittavan markkinoiden vapauttamisen ja kuluttajien todellisten
valintamahdollisuuksien edellyttämien (maksukykyisyyttä, palveluiden laatua ja tietojen
selkeyttä koskevien) toimien välillä. Kuluttajien etujen integrointi aloitettiin
yleishyödyllisiä palveluita käsittelevän tiedonannon34 avulla. Tiedonannossa määriteltiin
pääperiaatteet kuten yleispalvelun käsite, ja nämä periaatteet on nyt toteutettava
käytännössä.

Markkinoiden vapauttaminen on toteutettu hyvin eri tavoilla eri sektoreilla. Vapautetuilla
markkinoilla voidaan nyt tarvita alakohtaisia erityistoimia, jotta kuluttajat voisivat
paremmin ymmärtää myöhemmin mahdollisesti tehtäviä monimutkaisia järjestelyjä.
Erityisesti on puututtava kolmeen seuraavaan näkökohtaan: sääntelyyn liittyvät
kysymykset, myös riita-asioiden ratkaiseminen, tietojen selkeys ja kuluttajien
osallistuminen. Komissio ratkaisee, ovatko jatkotoimet tarpeen kuluttajanäkökohtien
huomioimiseksi telekommunikaation, postipalveluiden, energian, veden, liikenteen ja
televisio- ja radiolähetystoiminnan aloilla.

Komissio tarkistaa telekommunikaatioalan lainsäädäntökehyksen vuonna 1999. Tarkistus
perustuu kokemuksiin, joita useimmissa jäsenvaltioissa on kahden vuoden aikana saatu
vapautetuista markkinoista. Komissio tutkii mm. kuinka tämänhetkistä lainsäädäntöä
voitaisiin muokata helpommin käytettäväksi ja onko lainsäädäntö loppukäyttäjien
saatavilla. Se tarkastelee yleispalvelun soveltamisalaa ja rahoitusta, maksukykyisyys
mukaan lukien, palvelun laatua sekä valitusten käsittelyä ja ratkaisemista. Komissio
analysoi myös telekommunikaation, tiedotusvälineiden ja tietotekniikan alojen lähenemisen
lainsäädännöllisiä vaikutuksia sekä niiden vaikutusta kuluttajiin. Komissio raportoi
postipalveluja koskevan direktiivin35 soveltamisesta vuonna 2000 ja tekee tarvittavia
lisäehdotuksia. Komissio tutkii kuljetusalan sopimusehtoja, ja sen tarkoituksena on
vahvistaa lentoliikenteen matkustajien oikeuksia. Lisäksi se tarkastelee matkustajien
turvallisuutta palveluiden turvallisuuden tarkistuksen yhteydessä (katso myös 4.3).

Tietoyhteiskunta voi tarjota kuluttajille suuria etuja, mutta se luo myös uusia tilanteita,
jotka ovat kuluttajille vieraita ja jotka voivat vaarantaa kuluttajien edut (esim.
maksujärjestelmien turvallisuus, vastuun ja velvollisuuksien jakaminen). Komissio jatkaa
tämän vuoksi kuluttajanäkökohtien sisällyttämistä tietoyhteiskuntaa koskeviin
politiikkoihinsa siten, että se erityisesti lisää kuluttajien edustusta ja kuulemista ehdotusten
tekemisen yhteydessä. Myös tietoyhteiskuntaan sovelletaan voimassa olevaa EU:n
kuluttajalainsäädäntöä (etämyynnistä, kohtuuttomista sopimusehdoista, velvollisuuksista
jne.) sekä oikeuksia, joita lainsäädäntö antaa kuluttajille. Tämä tunnustettiin komission
hiljattain antamassa sähköistä kauppaa koskevassa ehdotuksessa36. Neuvosto esitti 3
päivänä marraskuuta 1998 päätöslauselman tietoyhteiskuntaan liittyvistä
kuluttajanäkökohdista, ja vastauksena tähän komissio tutkii kuluttajalainsäädäntöä ja etsii

                                               

34 KOM (96) 443 lopullinen: Komission tiedonanto "Yleishyödylliset palvelut Euroopassa".
35 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/67/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 1997,

yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden kehittämistä ja palvelun laadun parantamista koskevista
yhteisistä säännöistä, EYVL L 15, 21.1.1998, s. 25, korjaus: EYVL L 23, 30.1.1998, s. 39.

36 KOM (98) 586, 18.11.1998.
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siitä mahdollisia tietoyhteiskuntaan (elektroninen kaupankäynti mukaan lukien) liittyviä
puutteita. Komissio tekee tämän jälkeen ehdotuksia tarvittavista lisätoimista. Bonnin
julistuksen37 mukaisesti toteutettavissa toimissa ei sitouduta tiettyyn tekniikkaan.
Neuvosto ja parlamentti laativat tulevaa toimintasuunnitelmaa Internetin turvallisesta
käytöstä38, ja komissio aikoo tässä yhteydessä tutkia tarvetta toteuttaa Internetiä
käyttäviin kuluttajiin liittyviä toimia. Tämä edellyttää Euroopan vihjelinjaverkoston
(hotline) perustamista ja tietoisuutta lisääviä aloitteita.

Komissio pyrkii sisällyttämään kuluttajanäkökohdat yhteisen maatalouspolitiikan Agenda
2000 -uudistukseen. Komissio tutkii tässä yhteydessä yhteisen maatalouspolitiikan
vaikutuksia kuluttajien etuihin, muun muassa hintaan, valinnanmahdollisuuksiin ja
olennaisten elintarvikkeiden saantiin kohtuullisilla hinnoilla.

Komissio huolehtii siitä, että kuluttajien etujen ensiarvoisen tärkeä asema pysyy ennallaan
EU:n kilpailupolitiikassa.

On kestävän kulutuksen etujen mukaista, että komissio tutkii, kuinka ympäristö- ja
kehityspolitiikkaan liittyvät näkökohdat voidaan ottaa huomioon kuluttajapolitiikassa.

                                               

37 EU:n ja EFTA:n jäsenvaltioiden, Keski- ja Itä-Euroopan valtioiden ja Kyproksen ministerit
allekirjoittivat Bonnin julistuksen osallistuttuaan 6.— 8. heinäkuuta 1997 pidettyyn Euroopan
ministerikokoukseen, jonka aiheena olivat maailmanlaajuiset tietoverkot: mahdollisuuksien
toteuttaminen.

38 KOM (97) 582 lopullinen: Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle "Toimintasuunnitelma Internetin käyttöturvallisuuden
parantamiseksi"  sekä muutettu ehdotus neuvoston päätökseksi Internetin käyttöturvallisuuden
parantamista koskevan monivuotisen yhteisön toimintasuunnitelman hyväksymisestä, EYVL C 48,
13.2.1998, s. 8.
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LIITE I

MUUT MENEILLÄÄN OLEVAT JA TÄYDENTÄVÄT TOIMET

Kuluttajan etujen ajaminen entistä voimakkaammin kaikkialla EU:ssa

◊ Sekä yleisiin taitoihin että erityisiin kuluttajankysymyksiin liittyvää koulutusta
järjestetään sitä eniten tarvitseville kuluttajajärjestöille.

◊ Kuluttajakomiteaa kuullaan jatkossa täytäntöönpanoa, koulutusta ja
tiedotuskampanjoita koskevissa asioissa. Komissio pyrkii myös lisäämään komitean
laatimien lausuntojen määrää, jotta sen vaikutusvalta kasvaisi. Komission tavoitteena
on parantaa komitean ja komission muiden politiikkojen erityisalojen neuvoa-antavien
komiteoiden jäseninä toimivien yli sadan kuluttajien edustajan välistä palautteen
antamista. Kuluttajakomitealla on selvästi parhaat mahdollisuudet järjestää edellä
mainittujen edustajien epävirallinen verkko.

◊ Komissio kannustaa kuluttajia tarpeen mukaan osallistumaan kaikkiin kuluttaja-
asioihin liittyviin neuvoa-antaviin komiteoihin ja muihin keskustelufoorumeihin.

◊ Komissio tutkii yhdessä jäsenvaltioiden kanssa erilaisia tapoja saada kuluttajajärjestöt
tiiviimmin mukaan voimassa olevan lainsäädännön seuranta- ja soveltamistyöhön.

◊ Komissio perustaa vihjelinjan, jota kuluttajajärjestöt voivat käyttää esittäessään
komissiolle tiedusteluja.

◊ Komissio perustaa asiantuntijaryhmän tutkimaan tietoyhteiskunnan vaikutuksia
kuluttajajärjestöihin. Tähän sisältyy uusien tekniikoiden käyttöä koskevien ajatusten ja
parhaiden käytäntijen vaihtaminen, mahdolliset järjestöjen yhteiset toimet ja järjestöjen
jäsenten asenteet uutta toimintaympäristöä kohtaan..

◊ Komissio ottaa kuluttajavalistusta laatiessaan huomioon aikuisten, erityisesti
epäedullisessa tai heikossa asemassa olevien, tarpeet. Ensisijaisen tärkeää on kouluttaa
erikoistuneita kouluttajia ja huolehtia kuluttajakysymyksiin liittyvän kurssi- ja
koulutusmateriaalin laatimisesta siten, että edellä mainittujen ryhmien erityistarpeet
huomioidaan. Komissio rohkaisee jäsenvaltioita pitämään näitä kursseja ammatillisten
kurssien kanssa rinnakkaisina toimina.

◊ Komissio kannustaa yliopistoja järjestämään enemmän eurooppalaista
kuluttajalainsäädäntöä ja kuluttajakysymyksiä käsitteleviä kursseja. Se tahtoo näin
lisätä kuluttajajärjestöjen käytössä olevan asiantuntemuksen määrää. Lisäksi komissio
edistää kuluttajavalistuksen asiantuntijoille tarjottavaa lisäkoulutusta. Monet näistä
asiantuntijoista työskentelevät jo kuluttajayhdistyksissä, ja tarkoituksena onkin pitää
heidän taitonsa ja tietämyksensä ajan tasalla.

◊ Komissio määrittelee hajautettuja ja kohdistettuja erityistoimia täydentääkseen
jatkuvaa vuoropuhelua kansalaisten ja yritysten kanssa39. Näiden toimien
tarkoituksena on seurata aikaisempia yleisiä kampanjoita, joilla kuluttajille tiedotettiin
heidän oikeuksistaan sisämarkkinoilla.

◊ Komissio järjestää edelleen Euroopan nuoren kuluttajan kilpailuja, mutta se muuttaa
kilpailun järjestämiseen liittyviä sääntöjä ja kilpailun toimintaa siten, että kilpailun
vaikutus lisääntyy.

                                               

39 Vuoropuhelu käynnistettiin Eurooppa-neuvoston Cardiffin kokouksessa kesäkuussa 1998.
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 Korkeatasoinen kuluttajien terveyden ja turvallisuuden suojelu EU:ssa

◊ Komissio kehittää EHLASS-järjestelmää40 henkilövahinkojen ehkäisyohjelman
yhteydessä. Lisäksi se laatii hankkeita, joilla voidaan lisätä kuluttajayhdistysten ja
jäsenmaiden taloudellisten toimijoiden tietoisuutta turvallisuuteen liittyvistä seikoista.
Komissio tarkistaa turvamerkintöjä koskevaa EU:n politiikkaa ja saattaa sen ajan
tasalle. Se perustaa myös turvallisuushallintaan ja tarkastustekniikkaan liittyvän
vapaaehtoisen järjestelmän ensiarvoisen tärkeille palvelusektoreille.

◊ Komissio tunnustaa, että turvaohjeiden olisi oltava ymmärrettäviä, ja se pyrkii
varmistamaan, ettei ohjeisiin sisällytetä liikaa yksityiskohtia, joiden avulla vastuuta
voitaisiin rajoittaa. Komissio tarkastelee uudelleen, onko tarpeen laatia EU:n aloitetta,
joka koskee messu- tai muissa huvitapahtumissa käytettävien välineiden turvallisuutta.
Tämän lisäksi komissio tutkii, tarvitaanko lastentarvikkeiden (esim. syöttötuolien)
turvallisuuteen liittyviä toimia, sillä nämä tavarat eivät kuulu lelujen turvallisuudesta
annetun direktiivin41 soveltamisalaan.

◊ Komissio edistää Euroopan yhteisön viidennen puiteohjelman42 yhteydessä niiden
menetelmien, tekniikoiden, mallien ja strategioiden kehittämistä, joita käytetään
geneettisesti muunnettujen organismien tai niiden geenien turvallisessa käyttöönotossa,
käytössä, seurannassa ja tunnistamisessa ympäristöstä tai tuotteista. Komissio jatkaa
tutkimuksia, jotka käsittelevät GMO:iden pitkäaikaisia ympäristö- ja
terveysvaikutuksia.

◊ Komissio edistää Euroopan yhteisön viidennen puiteohjelman avulla kolmansien
maiden kanssa tehtävää tieteellistä ja teknistä yhteistyötä. Yhteistyöhön sisältyy ennen
kaikkea politiikkaan, johtamiseen ja tekniikkaan keskittyvää tutkimusta, jonka
tarkoituksena on parantaa paikalliseen kulutukseen tai vientiin tarkoitettujen
elintarvikkeiden kokonaislaatua. Yhteistyöhön osallistuu kumppanimaita Euroopasta,
Aasiasta, Välimeren ja Saharan eteläpuolisesta Afrikasta samoin kuin Latinalaisesta
Amerikasta.

◊ Avaintoimintakokonaisuus "Kestävä vesihuolto ja veden laatu" toteutetaan sekin
viidennen puiteohjelman yhteydessä, ja siinä käsitellään veden käyttöön liittyviä
kuluttajien huolenaiheita (esim. hormonitoiminnalle haitalliset aineet ja muut
ensisijaiset vettä saastuttavat aineet) sekä veden kulutusta ja saastuttamista koskevia
kuluttajien velvollisuuksia.

◊ Komissio tukee edelleen assosioituneiden maiden täytäntöönpanoviranomaisten
kehittämistä osana liittymistä edeltävää valmistelevaa strategiaa. Kyseessä on tekninen
tuki, jota annetaan perustamalla assosioituneiden maiden tarkastajille
koulutusohjelmia, järjestämällä seminaareja ja luomalla heille yhteys RAPEX-
järjestelmään. Lisäksi komissio pyrkii rohkaisemaan kuluttajajärjestöjen kehittämistä
assosioituneissa maissa (komissio esim. kutsuu niitä vuosittain pidettävään
kokoukseen).

                                               

40 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 94/3092/EY, tehty 7 päivänä joulukuuta 1994, kotona
ja vapaa-aikana tapahtuvia tapaturmia koskevan yhteisön tietojenvaihtojärjestelmän perustamisesta,
EYVL L 331, 21.12.1994, s. 1–6.

41 Neuvoston direktiivi 88/378/ETY, annettu 3 päivänä toukokuuta 1988, lelujen turvallisuutta
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, EYVL L 187, 16.7.1988, s. 1–13.

42 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi tutkimusta, teknologista kehittämistä ja
esittelyä koskevasta Euroopan yhteisön viidennestä puiteohjelmasta (1998–2002), KOM(97) 142
lopullinen – KOD 97/0119, EYVL C 173, 7.6.1997, s. 10.



Liite I Sivu 3

◊ Komissio edistää kuluttajien terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä näkökohtia muiden
merkittävien kumppaniensa kanssa käymässään kahdenvälisessä vuoropuhelussa
(ennen kaikkea vastavuoroista tunnustamista koskevia sopimuksia käsittelevissä
keskusteluissa ja muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden kanssa tehtyjen lukuisten
sopimusten sisältämien kuluttajien terveyteen ja turvallisuuteen liittyvien säännösten
seurannassa ja valvonnassa). Komissio sisällyttää kuluttajien terveyteen ja
turvallisuuteen liittyvät näkökohdat MEDA- ja Lomé-maiden kanssa tehtävään
työhön.

◊ Komissio tutkii, onko lainsäädäntöä muutettava, jotta eläinlääkintäalalla43 sovellettavat
EU:n avoimuutta ja raporttien käsittelyä koskevat säännöt voidaan ulottaa koskemaan
myös kasvinsuojelu- ja elintarvikealaa.

◊ Kuljetusten turvallisuuden parantaminen on komission pysyvä tavoite. Siviili-
ilmailualalla komissio pyrkii jatkamaan painostustaan ilma-alusten
turvallisuusarviointia44 ja matkustamomiehistön ammatillista pätevyyttä45 koskevien
ehdotustensa hyväksymiseksi. Tarkoituksena on myös edetä Euroopan siviili-
ilmailualan turvallisuusjärjestön perustamisessa, josta neuvosto päätti kesäkuussa
1998, sekä panna täytäntöön Euroopan ilmailuviranomaisten yhteistyöjärjestön
turvallisuusstandardit saattamalla ne osaksi EU:n lainsäädäntöä. Komissio tekee lisäksi
lentoaikarajoituksia koskevia ehdotuksia.

◊ Äskettäin tehdyn säännöllisen ro-ro-alusliikenteen ja suurnopeuksisen matkustaja-
alusliikenteen harjoittamisedellytyksiä yhteisössä koskevan neuvoston
direktiiviehdotuksen46 lisäksi komissio esittää meriliikenteen alalla uusia aloitteita,
jotka koskevat kokonaisvaltaista lähestymistapaa vesikuljetuksiin liittyvien riskien
hallinnassa (merenkulkuun kelpaamattomia aluksia käyttävien liikennöitsijöiden ja
rahtaajien velvollisuus mukaan luettuna) sekä laadukkaan merenkulun ja kehittyneen
liikennehallinnon edistämistä.

◊ Maantieliikenteen turvallisuutta koskevaa toimenpideohjelmaa47 pyritään myös
viemään eteenpäin. Lisäksi komissio tukee ja kehittää autojen testausohjelmaa
(EURO-NCAP) ja julkaisee tiedonannon, joka sisältää suosituksia maantieliikenteen
turvallisuustoimenpiteiden tärkeysjärjestyksestä sekä arvion niiden
kustannustehokkuudesta.

                                               

43 Komission päätös 98/139/EY, tehty 4 päivänä helmikuuta 1998, komission asiantuntijoiden
jäsenvaltioissa paikalla tekemiä eläinlääkintäalan tarkastuksia koskevista tietyistä yksityiskohtaisista
säännöistä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti), EYVL L 38, 12.2.1998, s. 10–13 sekä
komission päätös 98/140/EY, tehty 4 päivänä helmikuuta 1998, komission asiantuntijoiden
jäsenvaltioissa paikalla tekemiä eläinlääkintäalan tarkastuksia koskevista tietyistä yksityiskohtaisista
säännöistä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti), EYVL L 38, 12.2.1998, s. 14–16.

44 KOM (97) 55 lopullinen, 17.2.1997.

45 KOM (97) 382 lopullinen, 22.7.1997

46 KOM (98) 71 lopullinen, 98/0064(SYN), EYVL C 108, 7.4.1998, s. 122.

47 KOM (97) 131 lopullinen, 9.4.1997.
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EU:n kuluttajien taloudellisten etujen täysi kunnioittaminen

◊ Komissio yrittää sisällyttää kuluttajien taloudellisista eduista huolehtimisen myös
ulkopolitiikkaansa. Tämä koskee erityisesti elektronisen kaupankäynnin kansainvälisiä
näkökohtia (esim. OECD:ssä), palvelukaupan yleissopimuksen (GATS) neuvotteluja,
meneillään olevaa WTO:hon liittyvää työtä ja kaikkia uusia neuvotteluja (myös
mahdollista vuosituhannen vaihteen neuvottelukierrosta).

◊ Komissio toteuttaa toimia edistääkseen vastuullisempaa kuluttamista ja markkinoiden
suuntaamista kohti kestävämpiä tuotteita. Tämä edellyttää, että mm. varmistetaan, että
saatavilla on riittävää ja luotettavaa tietoa tuotteiden vaikutuksista ympäristöön ja
yhteiskuntaan. Varmistaminen tapahtuu ekomerkintöjen, todistetusti harjoitetun
oikeudenmukaisen kaupan sekä muiden eettisten ja ympäristöön liittyvien väitteiden
vapaaehtoisen oikeaksi todistamisen avulla. Tämän lisäksi tuetaan kuluttajajärjestöjen
toimintaa ja tiedottamisvälineiden käyttöä ensisijaisen tärkeiden kestävään kulutukseen
liittyvien seikkojen yhteydessä (esimerkiksi integroitu tuotepolitiikka). Kuluttajien
eurooppalaiset tieto- ja neuvontakeskukset antavat tulevaisuudessa myös kuluttajia
kiinnostavaa ympäristöön liittyvää tietoa, joka koskee esimerkiksi uimavettä tai
ekomerkintöjä.

◊ Komissio tarkistaa tämänhetkiset tuotemerkinnät (esim. EY:n tuotemerkinnät ja muut
tuotemerkinnät, jotka ovat todisteena tuotteen laadusta tai turvallisuudesta).

◊ Kotimaan henkilöliikennettä48 koskevan lainsäädäntökehyksen tarkistuksen yhteydessä
komissio tutkii tarvetta soveltaa tiukempia vaatimuksia kuluttajille annettavaan
tietoon. Komissio ehdottaa lisäksi erilaisia menettelytapoja, joita liikennöitsijöiltä
voitaisiin edellyttää kuluttajien oikeuksiin ja valitusmenettelyihin liittyvissä seikoissa.

◊ Komissio on jo toteuttanut lukuisia toimia seuratakseen vuosina 1997 ja 1998
hyväksyttyjä sähkön ja kaasun sisämarkkinoita koskevia direktiivejä49. Komission ja
jäsenvaltioiden seurantaryhmät valvovat täytäntöönpanomenettelyä ja erityisesti
lakisääteisiä seikkoja. Komissio järjestää sähköalan sääntelyviranomaisten kokouksen
kahdesti vuodessa, ja se aikoo jatkossa myös järjestää vastaavia kaasualan
sääntelyviranomaisten kokouksia. Komissio raportoi myöhemmin edellä mainittujen
direktiivien täytäntöönpanosta ja tutkii, tarvitaanko parannusehdotuksia. Kuluttajia
kuulee EU:n energiapolitiikkaan liittyvissä asioissa neuvoa-antava energiakomitea50,
jonka jäseninä on myös kuluttajien edustajia.

                                               

48 Neuvoston asetus (ETY) N:o 1191/69, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1969, julkisten palvelujen
käsitteeseen rautatie-, maantie- ja sisävesiliikenteessä olennaisesti kuuluvia velvoitteita koskevista
jäsenvaltioiden toimenpiteistä, EYVL L 156, 28.6.1969, s. 1–7 muutettuna neuvoston asetuksella
(ETY) N:o 1893/91, annettu 20 päivänä kesäkuuta 1991, julkisten palvelujen käsitteeseen rautatie-,
maantie- ja sisävesiliikenteessä olennaisesti kuuluvia velvoitteita koskevista jäsenvaltioiden
toimenpiteistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1191/69 muuttamisesta, EYVL L 169, 29.6.1991, s. 1–
3.

49 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/92/EY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1996, sähkön
sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä, EYVL L 27, 31.1.1997. Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivi 98/30/EY, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1998, maakaasun sisämarkkinoita
koskevista yhteisistä säännöistä, EYVL L 204, 21.7.1998.

50 Komission päätös 96/642/EY, tehty 8 päivänä marraskuuta 1996, neuvoa-antavan energiakomitean
perustamisesta, L 292 , 15.11.1996.
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◊ Komissio seuraa käynnissä olevia hankkeita auttaakseen heikossa asemassa olevia
henkilöitä sopeutumaan euroon. Euroon liittyvää kuluttajille ja heidän järjestöilleen
annettavaa koulutusta ja tiedottamista jatketaan.

◊ Komissio valmistelee avoimuutta edistääkseen vertailevia raportteja, joissa
tarkastellaan sitä, kuinka jäsenvaltiot ovat siirtäneet yhteisön lainsäädäntöä osaksi
kansallista lainsäädäntöään ja panneet sitä täytäntöön. Erityistä huomiota kiinnitetään
täytäntöönpanomenettelyihin ja seuraamuksiin.

◊ Komissio valvoo kuluttajavalituksia koskevien lomakkeiden51 käyttöä. Se hyödyntää
tästä saatavia kokemuksia sekä tietoja, joita se saa kuluttajariitojen ratkaisemisesta
tuomioistuinten ulkopuolella vastaavien elinten tietokannoista, arvioidessaan,
tarvitaanko lisätoimia, jotta yksittäinen kuluttaja voisi helpommin vedota
tuomioistuimeen. Tässä yhteydessä komissio käyttää kuluttajien eurooppalaisia tieto-
ja neuvontakeskuksia koordinoidakseen kansainvälisistä riita-asioista vastaavien
keskusten verkon kehitystä. Komissio parantaa näitä toimia käsitteleviä tämänhetkisiä
tietokantoja ja tehostaa pieniä riita-asioita koskevien menettelyiden käsittelyä
kansainvälisissä asiayhteyksissä. Se tutkii, onko syytä nimittää Euroopan kuluttaja-
asiamies, jonka valtuuksiin kuuluisivat kansainväliset valitusasiat.

◊ Varmistaakseen kuluttajien kannalta tärkeiden seikkojen ottamisen huomioon komissio
tukee edelleen tietoyhteiskuntafoorumia, jossa pohditaan uuden ympäristön myös
kuluttajille asettamia vaatimuksia.

                                               

51 KOM(98) 198 lopullinen: Asiakirjaan sisältyvät "Komission tiedonanto kuluttajariitojen
ratkaisemisesta tuomioistuinten ulkopuolella" ja 30.3.1998 annettu komission suositus
tuomioistuinten ulkopuolisiin kuluttajariitoja ratkaiseviin elimiin sovellettavista periaatteista, EYVL
L 115, 17.4.1998, s. 31.
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LIITE II

RAHOITUSSELVITYS

Toimintasuunnitelmassa esitetään komission yleisstrategia vuosiksi 1999–2001. EU:n
kuluttajapolitiikan rahoitukselliset vaikutukset esitetään ehdotuksessa, joka koskee
päätöstä kuluttajia koskevien yhteisön toimien yleisistä puitteista52.

Jäljempänä annetaan tiedoksi ehdotettuun yleiseen puitepäätökseen liitetyn
rahoitusselvityksen tarkistettu versio, joka perustuu 20. marraskuuta 1998 hyväksyttyyn
neuvoston yhteiseen kantaan.

OSA I               RAHOITUKSELLISET VAIKUTUKSET (TALOUSARVION B OSA)

1. TOIMENPITEEN NIMI

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi kuluttajia koskevien yhteisön
toimien yleisistä puitteista.

2. BUDJETTIKOHDAT

B5-10, johon vuonna 1997 kuuluivat kohdat B5-100, B5-102 ja B5-103.

3. OIKEUSPERUSTA

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 129 a artikla

4. TOIMENPITEEN KUVAUS

4.1 Toimenpiteen yleistavoite

Kyseessä on tuki toiminnalle, jonka tarkoituksena on edistää kuluttajien terveyden,
turvallisuuden ja taloudellisten etujen suojaamista sekä kuluttajien oikeutta tiedotukseen,
valistukseen ja järjestäytymiseen etujensa säilyttämiseksi ja suojelun korkean tason
varmistamiseksi.

                                               

52 KOM(97) 684 lopullinen: "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi kuluttajia
koskevien yhteisön toimien yleisistä puitteista" EYVL C 108, 7.4.1998, s. 43.



Liite II Sivu 2

4.2 Toimenpiteen kesto ja sen uusimista koskevat yksityiskohtaiset säännöt

Suunnitellut puitteet kattavat viisivuotiskauden, joka alkaa 1. tammikuuta 1999.
Komission on tehtävä arviointi toiminnasta neljäntenä vuonna ja ehdotettava tarvittaessa
toiminnan jatkamista.

5. MENOJEN JA TULOJEN LUOKITUS

5.1 Ei-pakollinen

5.2 Jaksotetut määrärahat

6. MENO-/TULOLAJI

Määrärahat on tarkoitettu varmistamaan komission aloitteesta toteutettujen toimien
rahoitus tai tukemaan kolmansien tahojen toteuttamien hankkeiden rahoitusta.

7. TALOUDELLISET VAIKUTUKSET

7.1 Toimenpiteen kokonaiskustannusten laskutapa

Varain-
hoitovuosi

Talousarvio
1999

Talousarvio
2000

Talousarvio
2001

Talousarvio
2002

Talousarvio
2003

Yhteensä

Yhteensä 20 500 22 500 23 000 23 000 23 500 112 500

(tuhatta ecua, käyvät hinnat)

Viitteelliset summat määritellään lopullisesti vuotuisessa talousarviomenettelyssä.

Yhteisön taloudellisen tuen osuus ei voi yleensä olla enemmän kuin 50 prosenttia
edunsaajalle todellisuudessa koituneista kustannuksista.

7.2 Kustannusten jakautuminen toimenpiteen eri tekijöiden mukaan

Vaikka etukäteen ei olekaan mahdollista tietää vuosittaisia valintatuloksia, tuen
jakautuminen eri alueille voidaan kuitenkin arvioida yleisesti (miljoonaa ecua koko kautta
kohti):
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milj. ecua

1. KULUTTAJIEN TERVEYS JA TURVALLISUUS

Tuotteiden turvallisuus ja terveyteen liittyvät kysymykset ovat
kuluttajapolitiikan tärkeimmät haasteet seuraavien viiden
vuoden aikana. Tähän otsakkeeseen kuuluvia tyypillisiä kuluja
ovat esimerkiksi seuraavat:

31

– tiedekomiteoiden lausuntojen valmistelua ja laatimista
varten toteutetut toimet; komiteoiden jäsenille ja
asiantuntijoille maksetut korvaukset

9

– elintarvike-, eläinlääkintä- ja kasvinsuojelualan tarkastusten
ja valvonnan asiantuntemus

7

– erityisesti elintarvikkeiden mahdollisten riskien arviointiin
tarvittava tekninen asiantuntemus. Riskinarviointi on
välttämätöntä standardointia tai lainsäädännön valmistelua
koskevien yhteisöaloitteiden tarpeen määrittämiseksi. Tässä
olisi käytettävä yhteisen tutkimuskeskuksen
asiantuntemusta.

9,5

– kuluttajille mahdollisesti riskejä aiheuttaviin
kulutushyödykkeisiin liittyvät toimenpiteet.

2

– vaarallisia tuotteita ja havaittuja riskejä koskevan tiedon
levittäminen. Suunnitelmissa on kehittää vaarallisia tuotteita
koskevaa tiedonvaihtojärjestelmää RAPEXia teknisesti ja
laajentaa sen maantieteellistä kattavuutta.

3,5

2. KULUTTAJIEN TALOUDELLISTEN ETUJEN TURVAAMINEN
HYÖDYKKEIDEN JA PALVELUIDEN OSALTA

Kuluttajilla on harvoin mahdollisuus käyttää oikeuksiaan ja
täyttää roolinsa taloudellisina toimijoina. Tähän otsakkeeseen
kuuluvia menoja ovat esimerkiksi:

17

– markkinoiden valvontaan osallistuvien tahojen yhteistyön ja
hyvien toimintatapojen vaihdon parantamiseen tähtäävät
toimenpiteet

2

– hyödykkeisiin ja palveluihin liittyvien kuluttajaoikeuksien
noudattamiseen tähtäävät toimenpiteet, joihin kuuluu myös
riita-asioiden ratkaisutapojen parantaminen, erityisesti
pilottihankkeiden ja tietokantojen perustamisen avulla.
Tuomioistuimeen vetoamisoikeuden vuotuiset kustannukset
ovat noin 1 miljoona ecua.

7,5

– luotettavuuden takaamiseen kuluttajien liiketoimissa
tähtäävät toimet, joissa otetaan huomioon uuden
teknologian vaikutus ja rahoituspalveluiden kehittyminen

7,5
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3. KULUTTAJANSUOJAA JA KULUTTAJIEN OIKEUKSIA
KOSKEVA VALISTUS JA TIEDOTUS

Tähän otsakkeeseen kuuluvia menoja ovat esimerkiksi
seuraavat:

40

– kuluttajien oikeuksia ja mahdollisuuksia ja niiden
hyödyntämistapoja koskevan tiedotuksen parantaminen
(esim. CD-ROM) sekä tuotteiden turvallisuuteen liittyvän
tiedon levittäminen tuottajille ja kuluttajille. Esimerkiksi
kohtuuttomiin sopimusehtoihin (v. 1997) ja elintarvikkeiden
turvallisuuteen (v. 1998) liittyvien toimien kustannukset
ovat noin 4 miljoonaa ecua.

19

– tiettyjä hyödykkeitä tai palveluita koskevan
kuluttajavalistuksen parantaminen erityisesti vertailevien
testien avulla

5,5

– kuluttajavalistuksen kehittäminen erityisesti kouluissa 6,5

– yhteisön kuluttajille kuluttajaneuvontaa ja -valistusta
antavien eurooppalaisten keskusten kehittäminen ja
tukeminen (Euroguichet-verkko). Nykyisten 10 keskuksen
vuosikustannukset ovat noin 1,6 miljoonaa ecua.
Suunnitteilla on perustaa yksi keskus jokaiseen
jäsenvaltioon.

9

4. KULUTTAJIEN ETUJEN EDISTÄMINEN JA EDUSTAMINEN

Tähän otsakkeeseen kuuluvia menoja ovat esimerkiksi
seuraavat:

24.5

– kuluttajien etujen edustuksen vahvistaminen yhteisön tasolla
ja kansainvälisesti

10

– edustavien kuluttajajärjestöjen tukeminen jäsenvaltioissa,
erityisesti silloin, jos niillä on rajalliset varat

7,5

– kuluttajien osallistumisen edistäminen yhteisön tason
standardointitoimiin ja toiminnan koordinointi. Viime
vuosina keskimääräiset vuosikustannukset ovat olleet
0,7 miljoonaa ecua.

4,5

– kestävien ja erityisesti ympäristöystävällisten kulutus-
tottumusten edistäminen pilottihankkeilla

2,5

YHTEENSÄ 112.5
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7.3 Määrärahojen käytön viitteellinen aikataulu

1999 2000 2001 2002 2003 2004 Yhteensä
Maksusitoumus-
määrärahat

20 500 22 500 23 000 23 000 23 500 112 500

Maksu-
määrärahat

1999 15 000 5 500
2000 16 000 6 500
2001 16 500 6 500
2002 16 500 6 500
2003 17 000 6 500

15 000 21 500 23 000 23 000 23 500 6 500 112 500
  (tuhatta ecua, käyvät hinnat)

8. PETOSTENVASTAISET TOIMENPITEET

Ennen kuin hankkeelle ehdotetaan tukea, se on tutkittu mm. rahoitusperusteiden
mukaisesti (omat varat, aikaisemmat yhteydet, hankkeen rahoituskumppaneiden väliset
suhteet).

Lopullisissa maksuhakemuksissa on oltava liitteenä arvio hankkeen toiminnallisesta ja
taloudellisesta tilanteesta. Edunsaajan on laadittava asiakirja tätä varten.

Lisäksi suunnitellaan paikan päällä tehtäviä tarkastuksia otantamenetelmän mukaisesti.
Epäilyttävissä tapauksissa tehdään kiireellinen tarkastus ja mikäli epäilykset saavat
vahvistusta, asiasta vastaava yksikkö ottaa yhteyttä petosten torjunnasta vastaavaan
yksikköön, oikeudelliseen yksikköön ja varainhoidon valvojaan sen päättämiseksi, miten
asiassa edetään. Kaikista tuetuista hankkeista tehdään jälkikäteen yleisarviointi seurannan
parantamiseksi.

OSA II             KUSTANNUSTEHOKKUUSANALYYSI

9.1 Määrälliset erityistavoitteet ja kohderyhmä

Tavoitteena on tukea kuluttaja-alan toimintaa, joka koskee hyödykkeisiin tai palveluihin
liittyviä kuluttajansuojatoimia tai jonka tarkoituksena on antaa tietoa kuluttajille taikka
jonka tarkoituksena on kuluttajien terveyden suojelu erityisesti riskianalyyseilla,
tieteellisellä seurannalla sekä valvonnalla ja tarkastuksilla.

Kohderyhmänä ovat kuluttajien eduista välittömästi vastaavat henkilöt riippumatta siitä,
mikä on heidän toimintansa ulottuvuus maantieteellisesti, onko se yhteisön laajuista,
kansallista, alueellista tai paikallista vaiko kansainvälistä tai alueiden välistä.

Valintakelpoisuuden olennainen peruste on kyky kehittää hankkeita, joilla on yhteisöllinen
ulottuvuus tai vaikutus joko suoraan tai välillisesti.
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9.2 Toimenpiteen perustelut

Yhteisön taloudellisen toimen tarpeellisuus:

Tällä hetkellä kuluttajajärjestöjen toiminta on usein rajoittunut paikalliseen toimintaan tai
siinä otetaan huomioon vain osittain kuluttajien odotukset käsiteltävistä aiheista. Yhteisön
taloudellisella tuella on voimakas rakenteellinen vaikutus, ja siinä noudatetaan
toissijaisuusperiaatetta.

Kuluttajien eduista vastaavat valintakelpoiset organisaatiot ovat yhteisön politiikan
luonnollisia kumppaneita. Koska ne ovat riippumattomia ja toimivat kansalaisten
välittömässä läheisyydessä, ne pystyvät muuttamaan kulutustottumusten lisäksi myös
muita taloudellisia toimijoita.

Toimenpiteen toteuttamisessa käytettävien menettelytapojen valinta:

BSE-tautiin liittyvä kriisi osoitti, että on olemassa joukko tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa
kuluttajien terveyteen ja turvallisuuteen ja siten horjuttaa voimakkaasti heidän
luottamustaan.

Yhteisö on sitoutunut takaamaan korkeatasoisen kuluttajansuojan ja kuluttajien terveyden
suojelun sekä edistämään kuluttajien etuja. Tähän kuuluu joukko toimia seuraavilla
alueilla:

– terveys ja turvallisuus

– taloudellisten etujen turvaaminen hyödykkeiden ja palveluiden osalta

– valistus ja tiedotus

– kuluttajien etujen edistäminen ja edustaminen.

Kuluttajia koskevien yhteisön toimien valmistelu ja seuranta edellyttävät perusteellisia ja
tarkkoja tietoja kuluttajien odotuksista.

Kuluttaja-asioiden parissa toimii nykyään lukuisia tahoja. Yleisemmällä tasolla on havaittu,
että lähellä jo olemassa olevien rakenteiden eli aktiivisten organisaatioiden luomien
yhteyksien käyttö on edullisempaa kuin uuden rakenteen kehittäminen, jossa
kustannustehokkuussuhde on heikompi pidemmälläkin aikavälillä.

Kuluttajajärjestöt ovat tällä hetkellä erittäin moninaisia niin toiminnan kuin
toteuttamiskeinojenkin suhteen.

Jotkin järjestöt harjoittavat edelleen erittäin erikoistuneita toimia vain rajoitetulla
maantieteellisellä alueella eikä niissä ole aina kirjanpitoa.

Pyrkimysten keskittämisellä pitäisi pian saada aikaan tiukempi hallinnollinen kuri. Tuen
enimmäismäärän asettaminen 50 prosenttiin kustannuksista vastaa tätä tavoitetta samoin
kuin sen tarkistaminen, osallistuuko hanke muihin yhteisön ohjelmiin.

9.3 Toimenpiteen seuranta ja arviointi

Hankepyyntö julkaistaan vuosittain Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä, ja siinä
ilmoitetaan katettavat pääaiheet sekä hankkeiden rahoitusta koskevat valinta- ja
myöntämisperusteet.



Liite II Sivu 7

Jotta mahdolliset tuensaajat saataisiin mukaan arvioinnin tekemiseen, heille toimitetaan
yhtenäistetty malli, jonka mukaan hankkeet on esitettävä. Hankkeen esittämisen
yhteydessä on ilmoitettava suoritusindikaattorit toimen lajin mukaan sekä toimen
toteuttamisen aikana ja sen päätyttyä käytettävä mittausmenetelmä. Valittavat
suoritusindikaattorit voivat olla esimerkiksi seuraavia:

– säännölliset mielipidekyselyt (Eurobarometri)

– kuluttajien terveyden, turvallisuuden ja taloudellisten etujen alalla saavutettu
edistys

– edustavien organisaatioiden kyky huolehtia kuluttajien eduista

– kuluttajansuojaa koskevien lainsäädännöllisten tai muiden toimien määrä

– hyödykkeitä ja palveluita koskevien sellaisten toimien määrä ja kattavuus, jotka
mahdollistavat kuluttajien luottamuksen palautumisen, valistus mukaan lukien

– ensisijaisiksi määriteltyjen hankkeiden onnistumisprosentti

– jäsenvaltioissa toteutetut toimenpiteet.

Arviointikomitean tehtävänä on hankkeiden viimeisestä jättöpäivästä lähtien luokitella
hankkeet julkaistujen perusteiden mukaisesti. Kun vuosittaisten budjettimäärärahojen
jakamisesta on päätetty, tukea myönnetään järjestyksessä ensisijaisista hankkeista lähtien.

Luettelo jätetyistä ja hyväksytyistä hankkeista on julkinen.

Toimen toteuttamisen aikana (otantamenetelmällä) ja toteuttamisen jälkeen (kaikissa
tapauksissa) on mahdollista tehdä väliarviointi sopimuksiin sisältyvän lausekkeen ja
maksuhakemusten jättämisen yhteydessä tuotettavien tuloslomakkeiden ansiosta.

Varainhoitovuoden lopussa laaditaan yleinen arviointikertomus, jossa ryhmitellään toimet
käsiteltyjen aiheiden mukaan ja esitetään vaikutusindikaattorit (kohderyhmä,
vastausprosentti, tietoisuus asiasta toimen aikana ja sen jälkeen).

Neljännen varainhoitovuoden lopusta alkaen on laadittava lisäksi välikertomus, jotta
voidaan arvioida toteutettujen toimien yhtenäisyyttä ja hankkeiden koordinoinnissa
saavutettua kehitystä kyseisenä ajanjaksona. Kertomuksessa on myös mainittava kaikkien
tuensaajien kyseisenä ajanjaksona toteuttamat toimet.

Tämän kertomuksen perusteella komissio ehdottaa tarvittaessa näiden yleisten
toimintapuitteiden jatkamista.
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OSA III            HALLINTOMENOT (TALOUSARVION A OSA)

10. Hallintomenot (yleisen talousarvion pääluokan iii a osa)

Tarvittavat hallinnolliset varat asetetaan käyttöön varojen myöntämistä koskevan
komission vuosittaisen päätöksen perusteella ottaen erityisesti huomioon henkilöstömäärät
ja budjettivallan käyttäjän myöntämät lisävarat.

10.1. Vaikutus työpaikkojen määrään

Voidaan arvioida, että vuosittain käytettävä henkilöresurssien osuus on seuraavanlainen:

Toimen hallintoon
tarvittava henkilöstö

josta

vakituinen
henkilöstö

väliaikainen
henkilöstö

PO:ssa tai
yksikössä jo olevaa
henkilöstöä

lisä-
henkilöstöä

Virkamiehet
tai väliaikaiset
toimihenkilöt

A

B

C

20

14

24

3 23

14

24

Muu
henkilöstö

KA*

kons.*

2

2

2

2

Yhteensä 58 7 65

* KA = kansalliset asiantuntijat, kons. = konsultit

10.2. Henkilöresurssien taloudellinen vaikutus vuodessa

MÄÄRÄ LASKUTAPA

Virkamiehet

Väliaikaiset toimihenkilöt

Muu henkilöstö KA*

Konsultit

5 974 000 ecua

309 000 ecua

80 000 ecua

240 000 ecua

58 x 103 000 ecua

3 x 103 000 ecua

2 x 40 000 ecua

2 x 120 000 ecua

Yhteensä 6 603 000 ecua

* KA = kansalliset asiantuntijat


