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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

haavoittuvassa asemassa olevien kuluttajien oikeuksien vahvistamista koskevasta 
strategiasta
(2011/2272(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista 
menettelyistä sisämarkkinoilla 11. toukokuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2005/29/EY1 (sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva 
direktiivi),

– ottaa huomioon kuluttajan oikeuksista, neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta sekä neuvoston 
direktiivin 85/577/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/7/EY 
kumoamisesta 25. lokakuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2011/83/EU2,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston ehdotuksen kuluttajaohjelmaa 
vuosiksi 2014–2020 koskevaksi asetukseksi (COM(2011) 707) ja siihen liittyvät 
oheisasiakirjat (SEK(2011)1320 ja SEK(2011)1321),

– ottaa huomioon harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta 12. joulukuuta 2006 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/114/EY3,

– ottaa huomioon audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden 
tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 
10. maaliskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2010/13/EU4 (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi),

– ottaa huomioon kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten 
viranomaisten yhteistyöstä 27. lokakuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/20045 (asetus kuluttajansuojaa koskevasta 
yhteistyöstä),

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan sellaisena kuin se on sisällytettynä 
perussopimukseen Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa ja erityisesti 
7 artiklassa (perhe- ja yksityiselämän kunnioittaminen), 21 artiklassa (syrjintäkielto), 
24 artiklassa (lapsen oikeudet), 25 artiklassa (vanhusten oikeudet), 26 artiklassa 
(vammaisten sopeutuminen yhteiskuntaan) ja 28 artiklassa (kuluttajansuoja),

                                               
1 EUVL L 149, 11.6.2005, s. 22.
2 EUVL L 304, 22.11.2011, s. 64.
3 EUVL L 376, 27.12.2006, s. 21.
4 EUVL L 95, 15.4.2010, s. 1.
5 EUVL L 364, 9.12.2004, s. 1.
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– ottaa huomioon SEUT-sopimuksen 12 artiklan, jossa määrätään, että "kuluttajansuojaa 
koskevat vaatimukset otetaan huomioon unionin muita politiikkoja ja muuta toimintaa 
määriteltäessä ja toteutettaessa",

– ottaa huomioon SEUT-sopimuksen 9 artiklan, jossa määrätään, että "unioni ottaa 
politiikkansa ja toimintansa määrittelyssä ja toteuttamisessa huomioon korkean 
työllisyystason edistämiseen, riittävän sosiaalisen suojelun takaamiseen, sosiaalisen 
syrjäytymisen torjumiseen sekä korkeatasoiseen koulutukseen ja ihmisten terveyden 
korkeatasoiseen suojeluun liittyvät vaatimukset",

– ottaa huomioon 15. marraskuuta 2011 antamansa päätöslauselman uudesta 
kuluttajapoliittisesta strategiasta1,

– ottaa huomioon komission Eurooppa-neuvostolle antaman tiedonannon aiheesta 
"Eurooppa 2020, älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia" (COM(2010) 2020),

– ottaa huomioon 21. syyskuuta 2010 antamansa päätöslauselman sisämarkkinoiden 
täydentämisestä sähköistä kaupankäyntiä ajatellen2,

– ottaa huomioon 15. joulukuuta 2010 antamansa päätöslauselman mainonnan vaikutuksesta 
kuluttajien käyttäytymiseen3,  

– ottaa huomioon 7. heinäkuuta 2009 annetun komission tiedonannon Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle yhdenmukaisesta menetelmästä kuluttajavalitusten luokittelua ja ilmoittamista 
varten (COM(2009) 346) ja asiaa koskevan komission suositusluonnoksen 
(SEK(2009) 949),

– ottaa huomioon 7. huhtikuuta 2011 hyväksytyn komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
kuluttajien vaikutusmahdollisuuksista (SEK(2011) 469),

– ottaa huomioon lokakuussa 2011 annetun komission tiedonannon aiheesta 
"Yhtenäismarkkinoiden seuranta kuluttajan kannalta: kuudes kuluttajamarkkinoiden 
tulostaulu" (SEK(2011)1271), 

– ottaa huomioon 11. maaliskuuta 2011 julkaistun kuluttajien sopeutumista 
sisämarkkinoihin käsittelevän komission tiedonannon "Consumers at home in the single 
market", viides kuluttajamarkkinoiden tulostaulu (SEK(2011)0299),

– ottaa huomioon yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen 
vapaasta liikkuvuudesta 24. lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 95/46/EY4,

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA-PROV(2011)0491.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0320.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0484.
4 EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.
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– ottaa huomioon henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän 
alalla 12. heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2002/58/EY1,

– ottaa huomioon tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, 
sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista 8. kesäkuuta 2000 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/31/EY2,

– ottaa huomioon 9. maaliskuuta 2010 antamansa päätöslauselman kuluttajien suojelusta3,

– ottaa huomioon 9. maaliskuuta 2010 antamansa päätöslauselman kuluttajamarkkinoiden 
tulostaulusta4,

– ottaa huomioon 13. tammikuuta 2009 antamansa päätöslauselman sopimattomista 
elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla 
annetun direktiivin 2005/29/EY sekä harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta 
annetun direktiivin 2006/114/EY saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä, 
täytäntöönpanosta ja voimaansaattamisesta5,

– ottaa huomioon 3. syyskuuta 2008 antamansa päätöslauselman naisten ja miesten tasa-
arvoon vaikuttavasta markkinoinnista ja mainonnasta6,

– ottaa huomioon erityiseurobarometrin 342 kuluttajien vaikutusmahdollisuuksista,

– ottaa huomioon komission maaliskuussa 2010 Eurobarometrissä (Flash-Eurobarometri 
282) julkaiseman analyyttisen selonteon rajatylittävää kaupankäyntiä ja kuluttajien 
suojelua koskevista asenteista,

– ottaa huomioon medialukutaitoa digitaalisessa ympäristössä koskevan eurooppalaisen 
toimintamallin,

– ottaa huomioon komission suuntaviivat sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja 
kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla annetun direktiivin 
soveltamisesta (SEK(2009)1666),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön (A7-0000/2012),

A. ottaa huomioon, että kuluttajien oikeuksien ja kuluttajansuojan edistäminen ovat 
Euroopan unionin politiikkojen ja Eurooppa 2020 -tavoitteiden saavuttamisen kannalta 
keskeisiä arvoja, 

B. ottaa huomioon, että sisämarkkinoilla on varmistettava myös haavoittuvassa asemassa 
                                               
1 EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37.
2 EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0046.
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0051.
5 EUVL C 46 E, 24.2.2010, s. 26.
6 EUVL C 295 E, 4.12.2009, s. 43.
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olevien kuluttajien suojelun korkea taso ja heidän valmiuksiensa vahvistaminen, 

C. ottaa huomioon, että haavoittuvassa asemassa olevat kuluttajat muodostavat 
heterogeenisen ryhmän, joka koostuu henkilöistä, jotka luokitellaan tähän ryhmään 
henkisen, fyysisen tai psyykkisen vammaisuuden, iän, herkkäuskoisuuden tai koulutuksen 
perusteella, ja henkilöistä, jotka ovat haavoittuvassa asemassa sosiaalisen ja taloudellisen 
tilanteensa perusteella ja tarvitsevat erityistä viranomaisten suojelua ja erityisstrategiaa,

Haavoittuvuus ja haavoittuvassa asemassa oleva kuluttaja

1. panee merkille, että haavoittuvuuteen liittyvien tilanteiden monimuotoisuus vaikeuttaa 
yhtäläistä kohtelua ja on saanut aikaan sen, että haavoittuvuuteen liittyvää ongelmaa on 
käsitelty tähän mennessä tapauskohtaisesti sekä lainsäädännössä että politiikoissa; 

2. korostaa, että haavoittuvassa asemassa olevien kuluttajien oikeuksia koskevassa 
strategiassa on keskityttävä käytetystä välineestä riippumatta tehokkaaseen 
kuluttajansuojaan ja haavoittuvuuden ehkäisemiseen;

3. pyytää komissiota ja kannustaa jäsenvaltioita seuraamaan jatkuvasti ja tarkasti sosiaalisia 
ja kulutukseen liittyviä käyttäytymismalleja, joiden seurauksena tietyt ihmisryhmät tai 
yksilöt voivat joutua haavoittuvaan asemaan, jotta näitä malleja voitaisiin välttää, ja 
rajoittamaan haavoittuvuuden leviämistä erityisten suojeluvälineiden avulla;

Nykyisen oikeudellisen kehyksen arviointi

4. panee merkille, että sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä 
kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla 11. toukokuuta 2005 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2005/29/EY ei ole keskitytty riittävästi 
haavoittuvuuteen liittyvään ongelmaan, koska direktiivi on rajoitettu koskemaan 
kuluttajien taloudellisia etuja; 

5. pahoittelee, että kuluttajien oikeuksista annettua direktiiviä 2011/83/EU, joka on uusin 
kuluttajansuojaa koskeva väline, ei sovelleta tietyillä haavoittuvuudelle erityisen alttiilla 
aloilla, ja että direktiiviin ei sisälly haavoittuvuutta koskevia erityissäännöksiä johdanto-
osan 34 kappaleessa olevaa mainintaa lukuun ottamatta; 

Vaikutusmahdollisuudet: kuluttajan vastuu omasta suojelustaan

6. pahoittelee, että Euroopan komissio on keskittynyt pääasiassa vahvistamaan kuluttajien 
vaikutusmahdollisuuksia; katsoo, että tällainen lähestymistapa on selvästi riittämätön 
erityistä huomiota edellyttävien ja haavoittuvassa asemassa olevien kuluttajien 
suojelemiseksi, vaikka on kiitettävää, että komissio on huolissaan eurooppalaisten 
kuluttajien mahdollisuuksia ja oikeuksia koskevan tietoisuuden parantamisesta, ja vaikka 
kaikki tähän liittyvät toimet tehostavat sisämarkkinoiden toimintaa;

7. panee merkille, että monien kuluttajien haavoittuva asema on seurausta varmuuden 
puutteesta ja saatujen tietojen tai käytettävissä olevien mahdollisuuksien puutteellisesta 
ymmärtämisestä tai siitä, että käytössä olevat valitus- ja korvausjärjestelmät eivät ole 
tiedossa erityisesti rajatylittävän kulutuksen ja verkkokaupan yhteydessä; 
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8. korostaa, että kuluttajat ovat tavallisesti sopimussuhteissa heikommassa asemassa olevia 
osapuolia; katsoo, että myyjien on suojeltava kuluttajia, jos he ovat tällaisten sopimusten 
yhteydessä haavoittuvassa asemassa, ja että viranomaisten ja hallintohenkilöiden on 
tarjottava tähän liittyviä kannustimia;

Tiedotus ja sääntely 

9. korostaa, että kuluttajien oikeuksista annetulla direktiivillä 2011/83/EU vahvistettiin 
ennen sopimuksen tekoa annettavia ja sopimukseen liittyviä tietoja koskevia vaatimuksia 
ja oikeutta peruuttaa sopimus siinä tapauksessa, että tavarantoimittaja tai myyjä on 
rikkonut laillista velvollisuuttaan tarjota näitä tietoja, sekä määrättiin, että tiedot on 
tarjottava selvällä ja ymmärrettävällä tavalla; toteaa, että tästä huolimatta haavoittuvassa 
asemassa olevat kuluttajat eivät välttämättä kykene lukemaan tai ymmärtämään heille 
tarjottuja tietoja;

10. esittää Euroopan komissiolle ja jäsenvaltioille pyynnön, että tiettyjen ja erityisesti 
haavoittuvassa asemassa olevien kuluttajien käytettäväksi tarkoitettujen tuotteiden 
standardeja ja turvallisuusvaatimuksia koskevassa sääntelyssä käsiteltäisiin suunnitellun 
käytön lisäksi mahdollista käyttöä ja korostettaisiin laatuvaatimuksia ja 
suojelutoimenpiteitä;

11. pyytää jäsenvaltioita ja Euroopan komissiota keskittymään ponnisteluissaan vammaisille 
henkilöille suunnattujen merkintöjen yhdenmukaistamiseen ja toimimaan sen puolesta, 
että yritykset voisivat tarjota helpommin tietoja näille kansalaisille soveltuvassa 
muodossa;

Erityisen ongelmalliset alat 

12. toteaa, että kansainvälisillä foorumeilla on tunnustettu, että kuluttajia on suojeltava 
tiedottamisen avulla ja sääntelemällä rahoitusmarkkinoita, joiden monimutkaisuuden 
seurauksena kaikki kuluttajat ovat haavoittuvassa asemassa suurimmassa osassa 
tapauksista;

13. pahoittelee, että paljon rasvaa, suolaa ja sokeria sisältävien elintarvikkeiden mainonta on 
suunnattu lapsille ja nuorille, jotka kärsivät yhä enenevissä määrin liikkumattomuuden ja 
ylipainoisuuden kielteisistä seurauksista; kehottaa asiaankuuluvia toimijoita valistamaan 
alaikäisiä ja kertomaan heille tasapainoisen ruokavalion merkityksestä; 

14. korostaa, että olemassa olevan lainsäädännön noudattamatta jättämisen seurauksena 
matkustajat ovat usein haavoittuvassa asemassa erityisesti siinä tapauksessa, että heidän 
matkansa perutaan tai viivästyy; toteaa, että tällainen tilanne on entistä vaikeampi, jos 
kuluttaja on vammainen; kannustaa Euroopan komissiota ja jäsenvaltioita ryhtymään 
tarvittaviin toimenpiteisiin hintojen avoimuuden takaamiseksi;

15. pahoittelee, että palvelujen digitalisoitumisesta ja sen hallinnasta sivuliikkeille ja 
perinteisille liikkeille aiheutuvista lisäkustannuksista voi seurata, että digitaalisesta 
kuilusta eniten kärsivät kuluttajat eivät voi hyödyntää verkkokaupan tarjoamia 
mahdollisuuksia ja että he kärsivät lisäksi köyhyyden aiheuttamista lisäkustannuksista 
maksaessaan enemmän samoista tuotteista;
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16. korostaa, että tärkeimpien toimitusmarkkinoiden vapauttaminen ei ole yleisesti ottaen 
laskenut hintoja, vaan se on tehnyt suurimmalle osalle kansalaisista entistä vaikeampaa 
selvittää käypä hinta, vaihtaa tavarantoimittajaa ja ymmärtää veloitetut yksiköt;  

17. kehottaa Euroopan komissiota ja jäsenvaltioita pohtimaan yhteisiä toimia ja 
vaihtoehtoiseen riitojen ratkaisuun liittyviä maksuttomia mekanismeja, jotka voidaan 
aktivoida virallisesti tilanteissa, joihin liittyy haavoittuvassa asemassa oleva kuluttaja; 

18. pyytää Euroopan komissiota ja jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä laajan ja 
johdonmukaisen haavoittuvuuden torjuntaa koskevan poliittisen ja oikeudellisen strategian 
ja erityisesti kuluttajia koskevan toimintasuunnitelman ja kuluttajaohjelman 
hyväksymiseksi;

19. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille. 
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PERUSTELUT

Euroopan unionin jäsenyys takaa paremman kuluttajansuojan tason, sillä unionissa on 
säädetty yhdenmukainen turvallisuustaso lukuisille kulutushyödykkeille ja ryhdytty 
toimenpiteisiin, joiden avulla suojellaan kuluttajan yleistä etua vilpilliseltä liiketoiminnalta, 
harhaanjohtavalta mainonnalta ja kohtuuttomilta sopimusehdoilta.

Tavallisten kuluttajien lisäksi on kuitenkin olemassa haavoittuvien tai haavoittuvassa 
asemassa olevien kuluttajien muodostama erityisryhmä, joka edellyttää viranomaisilta 
erityistä suojelua ja erityisen strategian laatimista. 

Tämän mietinnön lähtökohtana on, että kaikki kuluttajat voivat olla elämänsä aikana 
haavoittuvassa asemassa olevia kuluttajia ja että haavoittuvuus voi aiheutua sekä sisä- että 
ulkosyntyisten tekijöiden seurauksena. Sisäsyntyisillä tekijöillä viitataan tilanteeseen, jossa 
kuluttajan haavoittuvuus on seurausta tilapäisistä tai pysyvistä syistä, jotka ovat erottamaton 
osa hänen olemustaan tai fyysistä tai psyykkistä tilannettaan (lapset, nuoret, vanhukset, 
vammaiset jne.), ja ulkosyntyisillä tekijöillä tilanteeseen, jossa kuluttaja joutuu haavoittuvaan 
asemaan esimerkiksi seuraavien ulkoisten syiden vuoksi: kielitaidottomuus, (yleinen tai 
tiettyä markkina-aluetta koskeva) koulutuksen puute tai yksinkertaisesti uusien ja kuluttajalle 
vieraiden tekniikoiden pakollinen käyttö.

Esittelijä on päättänyt olla keskittymättä uuden "haavoittuvassa asemassa olevaa kuluttajaa" 
koskevan määritelmän laatimiseen, koska parlamentti on jo aiemmin määritellyt tämän 
käsitteen ja koska vaarana on sellaisen haavoittuvassa asemassa olevaa kuluttajaa koskevan 
käsitteen laatiminen, joka on liian löyhä tai liian konkreettinen ja josta puuttuu tarvittava 
joustavuus käsitteen mukauttamiseksi erilaisia haavoittuvuuteen liittyviä tilanteita varten.

Muuttumattoman määritelmän soveltamisen monimutkaisuus kaikkiin kuluttajan 
mahdollisesti elämänsä aikana kokemiin haavoittuvaan asemaan liittyviin tilanteisiin on 
aiheuttanut sen, että haavoittuvuuteen liittyvää ongelmaa on käsitelty tähän mennessä EU:n 
tasolla tapauskohtaisesti sekä lainsäädännössä että politiikoissa. Tämä tarkoittaa sitä, että 
haavoittuvuuden lieventämistä tai estämistä varten tarkoitetuissa poliittisissa ja 
lainsäädännöllisissä välineissä on ollut tapana keskittyä yhteen haavoittuvuustekijään.

Komission ja jäsenvaltioiden laadittavana olevassa haavoittuvassa asemassa olevien 
kuluttajien oikeuksien vahvistamista koskevassa strategiassa on seurattava tarkasti sellaisia 
sosiaalisia tapoja ja sosiaalisten käyttäytymismallien ja kulutustottumusten muutoksia, joiden 
seurauksena tietyt väestöryhmät tai yksilöt voivat joutua haavoittuvaan asemaan, jotta tällaisia 
tilanteita voitaisiin välttää ja jotta niiden leviäminen voitaisiin estää erityisten 
suojelutoimenpiteiden avulla siinä tapauksessa, että tilanne on jo päässyt syntymään.

Nykyisen oikeudellisen kehyksen arviointi

EU:n lainsäädännössä käsiteltiin ensimmäisen kerran kuluttajien haavoittuvuutta 
sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä 
sisämarkkinoilla 11. toukokuuta 2005 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2005/29/EY, jossa määriteltiin edellä mainittuihin menettelyihin mukautettu ja 
"sopimattomaan vaikuttamiseen" keskittynyt haavoittuvuuden käsite, jota voitiin soveltaa 
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kuluttajiin, jotka eivät ole täysin muotoilleet tahtoaan. Sopimattomista kaupallisista 
menettelyistä annetulla direktiivillä suojeltiin kuitenkin ainoastaan kuluttajien taloudellista 
etua eikä siinä käsitelty muita mahdollisia alueita, kuten kuluttajien terveyttä, turvallisuutta tai 
henkistä koskemattomuutta. 

Viimeisin kuluttajien oikeuksien suojelemista varten tarkoitettu väline, kuluttajien oikeuksista 
annettu direktiivi 2011/83/EU, ei sisällä erityisiä säännöksiä haavoittuvassa asemassa olevista 
kuluttajista, eikä direktiiviä sovelleta tietyillä haavoittuvuudelle erityisen alttiilla aloilla. 
Direktiivissä kuitenkin käsitellään kuluttajien oikeuksien suojelua tehostavan lainsäädännön 
antamista (johdanto-osan 34 kappale) ja vahvistetaan ennen sopimuksen tekoa annettavia ja 
sopimukseen liittyviä tietoja koskevia vaatimuksia ja oikeutta peruuttaa sopimus siinä 
tapauksessa, että tavarantoimittaja tai myyjä on rikkonut laillista velvollisuuttaan tarjota näitä 
tietoja, sekä määrätään, että tiedot on tarjottava selvällä ja ymmärrettävällä tavalla. 

Tiedotus ja sääntely 

Komission jäsenten kollegio hyväksyi 9. marraskuuta ehdotuksen kuluttajaohjelmaa vuosiksi 
2014–2020 koskevasta asetuksesta, jossa komission tavoitteena on "tehdä vaikutusvaltaisesta 
kuluttajasta sisämarkkinoiden keskeinen toimija".  

Esittelijä on yhtä mieltä komission kanssa kuluttajille annettavan valistuksen ja tiedotuksen 
parantamisesta, jotta kuluttajat voivat olla tietoisempia oikeuksistaan, mutta korostaa, että 
käytännön kokemukset vaikuttavat valitettavasti osoittavan, että pelkästään tiedottaminen ei 
riitä kuluttajan suojelemiseksi erityisesti tietyillä aloilla ja selvästi haavoittuvuuteen liittyvissä 
tilanteissa. 

Monien kuluttajien haavoittuvuus on seurausta heidän epävarmuudestaan (esimerkiksi lapset 
ja vanhukset) tai siitä, että he eivät ymmärrä saamiaan tietoja tai käytettävissä olevia 
mahdollisuuksiaan (kuten esimerkiksi sosiaalisesti syrjäytyneet tai kouluttamattomat 
henkilöt). Lisäksi on mahdollista, että he eivät tunne käytettävissä olevia valitus- ja 
korvausjärjestelmiä erityisesti rajatylittävän kulutuksen ja verkkokaupan yhteydessä. 

Esittelijä pyytää Euroopan komissiota ja jäsenvaltioita sisällyttämään lainsäädäntöönsä 
erityisiä toimenpiteitä, joiden avulla taataan haavoittuvassa asemassa olevien kuluttajien 
riittävä suojelun taso, joka ulottuu pelkkää tietojen tarjoamista pidemmälle erityisesti 
sellaisissa yhteyksissä, joissa haavoittuvuuden taso on osoittautunut suuremmaksi 
(tietoliikenne, oikeussuoja, energia, liikenne, elintarvikkeet, rahoituspalvelut jne.) ja 
konkreettisesti kuluttajia koskevassa toimintasuunnitelmassa ja vuosia 2014–2020 koskevassa 
kuluttajaohjelmassa. Viranomaisten lisäksi myös yritysten ja tavarantoimittajien on 
osallistuttava tähän työhön, jotta ne voivat edistää avoimempaa ja läpinäkyvämpää 
sopimuksellista tasapainoa.

Erityisen ongelmalliset alat 

Esittelijä on käsitellyt konkreettisesti seuraavia aloja:

– Rahoitusala: 
Alalla on olemassa välineitä, joissa säädetään tietojen antamista ja tuotteiden sopivuutta 
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koskevat vaatimukset, mutta nämä välineet ovat selvästi riittämättömiä haavoittuvuuteen 
liittyvissä tilanteissa (erityisesti vanhusten osalta). Lisäksi on todettava, että kansainvälisillä 
foorumeilla (G20, OECD) on tunnustettu, että kuluttajia on suojeltava tiedottamisen avulla ja 
sääntelemällä rahoitusmarkkinoita, joiden monimutkaisuuden seurauksena kaikki kuluttajat 
ovat haavoittuvassa asemassa suurimmassa osassa tapauksista.  

– Elintarvikkeet:
haavoittuvassa asemassa olevia kuluttajia (lapsia ja nuoria) on suojeltava paljon rasvaa, suolaa 
ja sokeria sisältävien elintarvikkeiden mainonnalta, ja on ryhdyttävä toimenpiteisiin 
ylipainoisuuden ja liikkumattomuuden torjumiseksi ja ruokailutottumusten parantamiseksi. 

– Liikenne: 
Kuluttajajärjestöjen mukaan lainsäädännön noudattamatta jättäminen viivästymisten tai 
peruutusten yhteydessä ja kohtuuttomien sopimusehtojen yleistyminen erityisesti 
halpalentoyhtiöissä on aiheuttanut sen, että matkustajat joutuvat usein haavoittuvaan asemaan, 
joka on entistä vaikeampi, jos kuluttaja on vammainen. Lisäksi viimeisimmissä tutkimuksissa 
on osoitettu, että jotkut kuluttajat maksavat jopa kolme kertaa muita kuluttajia suurempia 
maksuja, koska hinnat eivät ole läpinäkyviä, vaikka kuluttajien oikeuksia koskevaan 
direktiiviin sisältyy säännöksiä suurempien maksujen maksamisen välttämiseksi. 

– Internet: 
Alaikäisten (iän tarkistamista koskevan tehottomuuden vuoksi) helposti käytettävissä olevan 
sopimattoman sisällön lisäksi sosiaalisiin verkostoihin sisältyy "kohdistetun mainonnan" 
vaara. Tässä mainonnassa hyödynnetään alaikäisten jättämää digitaalista jalanjälkeä, jotta 
heille voidaan lähettää heidän tietämättään mainoksia, jotka on mukautettu heidän kaupallisiin 
mieltymyksiinsä tai – mikä vielä pahempaa – jotka koskevat tuotteita, joista heidän ystävänsä 
"tykkäävät". Tällä tavoin hyödynnetään alaikäisiin kohdistuvaa sosiaalista ryhmäpainetta, 
jolle alaikäiset ovat erityisen haavoittuvia. 

– Markkinoiden vapauttaminen: 
Tärkeimpien toimitusmarkkinoiden vapauttamisella on useita eri seurauksia: yleisesti ottaen 
vapauttaminen ei ole laskenut hintoja, vaan se on tehnyt suurimmalle osalle kansalaisista 
entistä vaikeampaa selvittää käypä hinta, vaihtaa tavarantoimittajaa ja ymmärtää veloitetut 
yksiköt.  Koska tarjottavat palvelut on luokiteltu "yleispalveluiksi" (mikä tarkoittaa sitä, että 
niiden olisi oltava kaikkien kansalaisten saatavilla), kuluttaja on heikommassa asemassa kuin 
tavarantoimittaja, mikä voi aiheuttaa haavoittuvuuteen liittyviä tilanteita. 

– Oikeussuoja:
Haavoittuvammassa asemassa olevilla kuluttajilla voi olla vaikeuksia olemassa olevien 
mekanismien käyttämisessä, kun heidän on haettava korvausta kärsitystä haitasta, koska he 
eivät tunne näitä mekanismeja, eivät tiedä niiden olemassa olosta tai he eivät voi käyttää niitä 
(liian suurten kustannusten tai vieraalla kielellä toimimisen seurauksena). On säädettävä 
vaihtoehtoiseen riitojen ratkaisuun liittyviä maksuttomia mekanismeja, jotka voidaan 
aktivoida virallisesti tilanteissa, joihin liittyy haavoittuvassa asemassa oleva kuluttaja, sekä 
yhteisiä toimia, koska niiden avulla voidaan varmistaa tapausten yleistetty käsittely ja taata 
kyseessä olevien henkilöiden osallistavuuden parantaminen. 
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Esittelijä kehottaa myös kiinnittämään huomiota ikääntyneiden kuluttajien kärsimään 
haavoittuvuuteen erityisesti palvelujen digitalisoinnin yhteydessä ja sen hallinnoinnista 
sivuliikkeille ja perinteisille aiheutuvien sellaisten lisäkustannusten seurauksena, joiden 
vuoksi samoista tuotteista on maksettava monissa tapauksissa korkeampaa hintaa. 

Johtopäätös

Lopuksi esittelijä korostaa, että haavoittuvammassa asemassa olevien kuluttajien oikeuksien 
vahvistamista koskeva strategia, jonka tavoitteena on mahdollistaa heidän osallistumisensa 
sisämarkkinoille, edistää sosiaalisen osallisuuden ja oikeudenmukaisemman ja 
suvaitsevamman yhteiskunnan lisäksi dynaamisempien, turvallisempien ja 
kilpailukykyisempien sisämarkkinoiden toteutumista. Haavoittuvia kuluttajia koskevan 
erityissuojelun seurauksena ei saa kuitenkaan olla missään tapauksessa toisistaan eriävien 
suojelutasojen luominen.


