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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pažeidžiamų vartotojų teisių stiprinimo strategijos
(2011/2272(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus 
rinkoje1 (Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva),

– atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB ir 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos 
direktyva 85/577/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB2,

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Vartotojų 
programos 2014–2020 m. (COM(2011) 0707) ir kartu su juo priimtus dokumentus 
(SEC(2011) 1320 ir SEC(2011) 1321),

– atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2006/114/EB dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos3,

– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų 
tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo 
(Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva)4,

– atsižvelgdamas į 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės 
aktų vykdymą, bendradarbiavimo (Reglamentas dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos 
srityje)5,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, įtrauktą į Sutartis pagal 
Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnį, ypač į jos 7 straipsnį (teisė į privatų ir šeimos 
gyvenimą), 21 straipsnį (diskriminacijos uždraudimas), 24 straipsnį (vaiko teisės), 25 
straipsnį (pagyvenusių asmenų teisės), 26 straipsnį (neįgaliųjų integravimas) ir 28 
straipsnį (vartotojų apsauga),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 12 straipsnį, kuriame nustatoma, 
kad „į vartotojų apsaugos reikalavimus atsižvelgiama nustatant bei įgyvendinant kitas 
Sąjungos politikos ir veiklos kryptis“,

                                               
1 OL L 149, 2005 6 11, p. 22.
2 OL L 304, 2011 11 22, p. 64.
3 OL L 376, 2006 12 27, p. 21.
4 OL L 95, 2010 4 15, p. 1.
5 OL L 364, 2004 12 9, p. 1.
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– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 9 straipsnį, kuriame nurodoma, 
kad „nustatydama ir įgyvendindama savo politikos kryptis ir veiksmus, Sąjunga 
atsižvelgia į reikalavimus, susijusius su didelio užimtumo skatinimu, tinkamos socialinės 
apsaugos užtikrinimu, kova su socialine atskirtimi, aukšto lygio švietimu, mokymu ir 
žmonių sveikatos apsauga“,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. lapkričio 15 d. rezoliuciją dėl naujos vartotojų reikalų 
politikos strategijos1,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Vadovų Tarybai „2020 m. Europa. 
Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“ (COM(2010) 2020),

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. rugsėjo 21 d. rezoliuciją dėl elektroninės prekybos vidaus 
rinkos kūrimo užbaigimo2,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. gruodžio 15 d. rezoliuciją dėl reklamos poveikio vartotojų 
elgsenai3,

– atsižvelgdamas į 2009 m. liepos 7 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl 
suderintos vartotojų skundų ir pasiteiravimų klasifikavimo ir pranešimo sistemos 
metodikos (COM(2009) 0346) ir į atitinkamą Komisijos rekomendacijos projektą 
(SEC(2009) 0949), 

– atsižvelgdamas į 2011 m. balandžio 7 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „Vartotojų 
galių stiprinimas Europos Sąjungoje“ (angl. Consumer Empowerment in the EU) 
(SEC(2011) 0469),

– atsižvelgdamas į 2011 m. spalio mėn. Komisijos komunikatą „Vartotojams teikiamos 
bendrosios rinkos naudos stebėsena: šeštoji vartotojų rinkų rezultatų suvestinė“ 
(SEC(2011) 1271),

– atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 11 d. Komisijos pranešimą „Bendrosios rinkos vidaus 
vartotojai“ (penktoji vartotojų sąlygų rezultatų suvestinė) (SEC(2011) 0299),

– atsižvelgdamas į 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB 
dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo4,

– atsižvelgdamas į 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių 
ryšių sektoriuje5,

– atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės 

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA-PROV(2011)0491.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0320.
3 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0484.
4 OL L 281, 1995 11 23, p. 31.
5 OL L 201, 2002 7 31, p. 37.



PR\891164LT.doc 5/10 PE480.825v01-00

LT

komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje1,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. kovo 9 d. rezoliuciją dėl vartotojų apsaugos2,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. kovo 9 d. rezoliuciją dėl vidaus rinkos rezultatų 
suvestinės3,

– atsižvelgdamas į savo 2009 m. sausio 13 d. rezoliuciją dėl Direktyvos 2005/29/EB dėl 
nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir Direktyvos 
2006/114/EB dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos perkėlimo, įgyvendinimo ir 
vykdymo užtikrinimo4,

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. rugsėjo 3 d. rezoliuciją dėl rinkodaros ir reklamos įtakos 
moterų ir vyrų lygybei5,

– atsižvelgdamas į specialų Eurobarometro tyrimą Nr. 342 dėl vartotojų galių stiprinimo,

– atsižvelgdamas į analitinę požiūrio į tarpvalstybinę prekybą ir vartotojų apsaugą ataskaitą, 
kurią 2010 m. kovo mėn. paskelbė Komisija (greitasis Eurobarometro tyrimas Nr. 282),

– atsižvelgdamas į komunikatą „Europinis požiūris į žiniasklaidos priemonių naudojimo 
raštingumą skaitmeninėje aplinkoje“,

– atsižvelgdamas į Komisijos gaires dėl Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos 
taikymo (SEC(2009) 1666),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą (A7–
0000/2012),

A. kadangi vartotojų teisių rėmimas ir apsauga yra pagrindinės vertybės siekiant plėtoti 
Europos Sąjungos politikos kryptis ir įgyvendinti strategijos „Europa 2020“ tikslus; 

B. kadangi bendrojoje rinkoje taip pat turi būti užtikrinama aukšto lygio pažeidžiamų 
vartotojų apsauga ir stiprinamos jų galios; 

C. kadangi pažeidžiami vartotojai – tai nevienalytė grupė, kurią sudaro tam tikrų kategorijų 
asmenys, laikomi pažeidžiamais dėl protinės, fizinės ar psichologinės negalios, amžiaus, 
patiklumo ar išsilavinimo, arba asmenys, kurių socialinė ir finansinė padėtis sudėtinga, ir 
šiems asmenims institucijos turi taikyti specialią apsaugą bei atskirą strategiją;

Pažeidžiamumas ir pažeidžiami vartotojai

1. pažymi, kad dėl pažeidžiamumo atvejų įvairovės sudėtinga taikyti vieną tinkamą metodą, 
                                               
1 OL L 178, 2000 7 17, p. 1.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0046.
3 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0051.
4 OL C 46 E, 2010 2 24, p. 26.
5 OL C 295 E, 2009 12 4, p. 43.
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kuris iki šiol taikomas pažeidžiamumo problemai spręsti atsižvelgiant į kiekvieną atskirą 
atvejį tiek pagal dabartinius teisės aktus, tiek vykdant dabartinę politiką; 

2. pabrėžia, kad pažeidžiamų vartotojų teisių strategijoje didžiausias dėmesys turi būti 
skiriamas veiksmingai vartotojų apsaugai ir pažeidžiamumo prevencijai neatsižvelgiant į 
taikomą priemonę;

3. ragina Komisiją ir valstybes nares nuolat atidžiai stebėti visuomenės bei vartotojų elgesį, 
dėl kurio tam tikros grupės arba tam tikri asmenys gali tapti pažeidžiamais, kad 
pažeidžiamumo būtų išvengta, o nustatytas pažeidžiamumas būtų panaikintas taikant 
konkrečias apsaugos priemones;

Dabartinių teisės aktų vertinimas

4. pažymi, kad 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus 
rinkoje pažeidžiamumo problema sprendžiama nepakankamai, apsiribojant tik 
ekonominiais vartotojų interesais; 

5. apgailestauja, kad Direktyva 2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuri yra naujausias vartotojų 
apsaugai skirtas dokumentas, netaikoma tam tikriems sektoriams, kuriuose vartotojai ypač 
pažeidžiami, ir kad joje nėra konkrečios nuostatos dėl pažeidžiamumo, išskyrus 34 
konstatuojamojoje dalyje pateikiamą nuorodą; 

Galių stiprinimas: vartotojo atsakomybė užtikrinant jo apsaugą

6. apgailestauja, kad Europos Komisija labiausiai stengiasi stiprinti vartotojų galias; nors 
Komisijos pastangos užtikrinti, kad Europos vartotojai būtų geriau informuoti apie savo 
galimybes bei teises ir kad visais šioje srityje vykdomais veiksmais būtų prisidedama prie 
veiksmingesnio vidaus rinkos veikimo, yra pagirtinos, šių jos veiksmų akivaizdžiai 
neužtenka siekiant apsaugoti pažeidžiamus vartotojus – tam reikia skirti ypatingą dėmesį;

7. pažymi, kad dauguma vartotojų pažeidžiamais tampa būtent dėl to, kad nepakankamai 
atkakliai gina savo interesus ir nelabai supranta gaunamą informaciją ar turimas galimybes 
arba nėra susipažinę su dabartinėmis skundų teikimo ir kompensavimo sistemomis, ypač 
tarpvalstybinės ir elektroninės prekybos atveju;

8. pabrėžia, kad palaikant sutartinius santykius silpniausia šalis dažnai būna vartotojas ir kad 
tuomet, kai pagal tokias sutartis šalis yra pažeidžiama, tiekėjai turi dalyvauti užtikrinant 
jos apsaugą, o institucijos ir administracijos turi tam numatyti skatinamąsias priemones;

Informavimas ir reglamentavimas 

9. pabrėžia, kad Direktyva 2011/83/ES dėl vartotojų teisių sugriežtinami reikalavimai teikti 
informaciją apie sutartį ir prieš sudarant sutartį, numatant tvirtesnę teisę atsisakyti 
sutarties tuo atveju, jeigu tiekėjas arba pardavėjas neįvykdė teisėtos prievolės šią 
informaciją pateikti, ir nustatant reikalavimą šią informaciją teikti aiškiai ir suprantamai; 
pažymi, kad nepaisant to pažeidžiami vartotojai gali nepajėgti perskaityti arba suprasti 
jiems pateikiamą informaciją;
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10. ragina Europos Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad reglamentuojant tam tikrų 
produktų, ypač skirtų vartoti pažeidžiamiems vartotojams, saugos standartus ir sąlygas 
būtų atsižvelgiama ne tik į numatytą, bet ir į nuspėjamą naudojimą ir kad būtų griežtinami 
kokybės reikalavimai bei apsaugos priemonės;

11. ragina valstybes nares ir Europos Komisiją stengtis derinti nuorodas, skirtas neįgaliems 
piliečiams, ir skatinti įmones teikti informaciją jiems prieinama forma;

Sektoriai, kuriuose kyla ypatingų problemų 

12. pažymi, kad tarptautinėse institucijose pripažinta, jog vartotojus būtina apsaugoti teikiant 
informaciją ir reguliuojant finansų rinkas, dėl kurių sudėtingumo pažeidžiamais 
dažniausiai tampa visi vartotojai;

13. apgailestauja, kad maisto produktų, kuriuose yra daug riebalų, druskos ir cukraus, reklama 
skiriama vaikams ir jaunuoliams, kurie patiria vis daugiau su mažu fiziniu aktyvumu ir 
nutukimu susijusių neigiamų padarinių; ragina atitinkamus subjektus šviesti ir informuoti 
nepilnamečius apie subalansuotos mitybos svarbą; 

14. pažymi, kad nors šiuo klausimu yra priimti teisės aktai, jų neįgyvendinant keliaujantys 
asmenys dažnai tampa pažeidžiamais, ypač atšaukus skrydžius arba jiems vėluojant, ir ši 
padėtis dar sudėtingesnė, kai vartotojas yra neįgalus; ragina Europos Komisiją ir valstybes 
nares imtis būtinų priemonių siekiant užtikrinti tarifų skaidrumą;

15. apgailestauja, kad dėl paslaugų skaitmeninimo ir papildomų išlaidų, patiriamų 
administruojant paslaugas tradicinėse parduotuvėse ir filialuose, vyresnio amžiaus 
vartotojai, kurie patiria didžiausią skaitmeninę atskirtį, gali neturėti galimybių naudotis 
elektroninės prekybos teikiamais pranašumais, be to, jiems gali tekti mokėti „skurdo 
priemoką“ – už tuos pačius produktus mokėti daugiau;

16. pabrėžia, kad apskritai liberalizavus pagrindines tiekimo rinkas kainos nesumažėjo – iš 
tikrųjų daugumai piliečių atsirado papildomų sunkumų: nustatyti tinkamiausius tarifus, 
keisti tiekėją ir suprasti sąskaitų turinį; 

17. ragina Europos Komisiją ir valstybes nares apsvarstyti galimybę nustatyti nemokamus 
alternatyvaus ginčų sprendimo mechanizmus, kuriuos galima taikyti savaime, jeigu atvejis 
susijęs su pažeidžiamu vartotoju, taip pat imtis kolektyvinių veiksmų; 

18. ragina Europos Komisiją ir valstybes nares bendradarbiauti priimant plačią bei nuoseklią 
politikos ir teisėkūros strategiją kovos su pažeidžiamumu srityje, ypač įgyvendinant 
Vartotojų darbotvarkę ir Vartotojų programą;

19. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 
vyriausybėms bei parlamentams. 
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AIŠKINAMOJI DALIS

Europos Sąjungos valstybėse narėse užtikrinama papildoma vartotojų apsauga: nustatytas 
tinkamas daugelio vartojimo prekių apsaugos lygis ir įdiegtos priemonės, kuriomis bendri 
vartotojų interesai saugomi nuo nesąžiningos komercinės praktikos, melagingos reklamos ir 
nesąžiningų sutarčių sąlygų.

Tačiau į bendrą vartotojų sąvoką įeina konkrečiai kategorijai priskiriami asmenys –
pažeidžiami vartotojai arba vartotojai, kurių padėtis nepalanki; institucijos turi vykdyti 
specialią šių asmenų apsaugą ir jiems taikyti atskirą strategiją. 

Šis pranešimas pagrįstas principu, kad visi vartotojai tam tikru gyvenimo etapu gali tapti 
pažeidžiamais, nes pažeidžiamumas gali atsirasti ir dėl vidinių, ir dėl išorinių priežasčių. 
Vidinės priežastys – tai su vartotojų savybėmis arba fizine ar psichine būkle susijusios 
laikinos ar nuolatinės priežastys, dėl kurių vartotojai tampa pažeidžiamais (vaikai, jaunuoliai, 
pagyvenę asmenys, neįgalieji ir kt.); išorinės priežastys – tai priežastys, dėl kurių vartotojai 
pažeidžiamais tampa: nemokėdami kalbos, neturėdami pakankamų žinių (bendrų arba 
konkrečių žinių, susijusių su tam tikru rinkos sektoriumi) arba paprasčiausiai nemokėdami 
naudotis naujomis technologijomis, kuriomis naudotis privaloma.

Pranešėja nusprendė neskirti daug dėmesio naujos apibrėžties „pažeidžiamas vartotojas“ 
kūrimui, nes Parlamentas šią sąvoką jau apibrėžė anksčiau, ir gali kilti pavojus, kad bus 
sukurta gana plati arba gana konkreti pažeidžiamo vartotojo sąvokos apibrėžtis, kuri nebus 
pakankamai lanksti, kad ją būtų galima pritaikyti prie įvairių pažeidžiamumo atvejų.

Kadangi nekintamą apibrėžtį sudėtinga taikyti visiems pažeidžiamumo, kurį vartotojas gali 
patirti tam tikru gyvenimo etapu, atvejams (jie yra įvairūs), įgyvendinant ir dabartinius teisės 
aktus, ir dabartines politikos kryptis pažeidžiamumo problema Europos mastu iki šiol 
sprendžiama atsižvelgiant į kiekvieną atvejį atskirai; kitaip tariant, politikos ir teisėkūros 
priemonės, kuriomis siekiama mažinti pažeidžiamumą arba vykdyti jo prevenciją, paprastai 
grindžiamos pažeidžiamumo veiksniu.

Pagal pažeidžiamų vartotojų teisių stiprinimo strategiją, kurią turi įgyvendinti Komisija ir 
valstybės narės, turi būti atidžiai stebimi visuomenės įpročiai ir visuomenės bei vartotojų 
elgesio pokyčiai, dėl kurių tam tikros grupės arba tam tikri asmenys gali tapti pažeidžiamais, 
kad pažeidžiamumo būtų išvengta, o nustatytas pažeidžiamumas būtų panaikintas taikant 
konkrečias apsaugos priemones.

Dabartinių teisės aktų vertinimas

Į ES teisės aktus vartotojų pažeidžiamumo klausimas pirmą kartą įtrauktas 2005 m. gegužės 
11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių 
komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje, kurioje pažeidžiamumo sąvoka 
nustatoma atsižvelgiant į šią veiklą ir remiantis „pernelyg didele įtaka“, kuri gali būti daroma 
galutinai neapsisprendusiems vartotojams. Vis dėlto pagal Nesąžiningos komercinės veiklos 
direktyvą ginami tik vartotojų ekonominiai interesai ir ši direktyva netaikoma kitoms 
galimoms sritims, pavyzdžiui, vartotojų sveikatos, saugos ar dvasinės gerovės sritims. 
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Direktyvoje 2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuri yra naujausias vartotojų apsaugai skirtas 
dokumentas, nėra konkrečios nuostatos dėl pažeidžiamų vartotojų, ji taip pat netaikoma tam 
tikriems sektoriams, kuriuose vartotojai ypač pažeidžiami. Vis dėlto joje numatoma priimti 
teisės aktus, kuriais didinama apsauga (34 konstatuojamoji dalis) ir sugriežtinami reikalavimai 
teikti informaciją apie sutartį ir prieš sudarant sutartį, numatant tvirtesnę teisę atsisakyti 
sutarties tuo atveju, jeigu tiekėjas arba pardavėjas neįvykdė teisėtos prievolės šią informaciją 
pateikti, ir nustatant reikalavimą šią informaciją teikti aiškiai ir suprantamai. 

Informavimas ir reglamentavimas 

2011 m. lapkričio 9 d. Komisijos nariai patvirtino pasiūlymą dėl reglamento dėl Vartotojų 
programos 2014–2020 m., kuriame Komisija ragina „suteikti daugiau galių vartotojams 
bendrojoje rinkoje“.  

Pranešėja pritaria Komisijai, jog svarbu geriau šviesti ir informuoti vartotojus, kad jie geriau 
žinotų savo teises, tačiau pabrėžia, kad, deja, patirtis parodė, jog vien informuoti neužtenka 
norint apsaugoti vartotojus, ypač tam tikruose sektoriuose ir, be abejo, tuomet, kai vartotojai 
yra pažeidžiami. 

Iš tikrųjų dauguma vartotojų pažeidžiamais tampa būtent dėl to, kad nepakankamai atkakliai 
gina savo interesus (pavyzdžiui, vaikai arba pagyvenę asmenys), nelabai supranta gaunamą 
informaciją ar turimas galimybes (pavyzdžiui, socialinę atskirtį patiriantys ar neišsilavinę 
asmenys) arba nėra susipažinę su dabartinėmis skundų teikimo ir kompensavimo sistemomis, 
ypač tarpvalstybinės ir elektroninės prekybos atveju. 

Pranešėja ragina Europos Komisiją ir valstybes nares į savo teisės aktus, konkrečiai į 
Vartotojų darbotvarkę ir Vartotojų programą 2014–2020 m., įtraukti konkrečias priemones, 
kuriomis tinkama pažeidžiamų vartotojų apsauga užtikrinama ne tik juos informuojant, ypač 
tose srityse, kuriose pažeidžiamumas didesnis (telekomunikacijų, teisės kreiptis į teismą, 
energijos, transporto, mitybos, finansinių paslaugų ir kt.). Įgyvendinant šį uždavinį turi 
dalyvauti ne tik institucijos, bet ir įmonės bei tiekėjai, kad būtų lengviau suderintos 
skaidresnės ir aiškesnės sutarties sąlygos.

Sektoriai, kuriuose kyla ypatingų problemų 

Pranešėja konkrečiai aptaria šiuos sektorius:

– finansų sektorius. Taikomi dokumentai, kuriuose nustatomi reikalavimai teikti informaciją 
ir užtikrinti produktų tinkamumą, tačiau pažeidžiamumo srityje (ypač pagyvenusių asmenų 
atveju) šių priemonių akivaizdžiai neužtenka. Be to, pažymėtina, kad tarptautinėse 
institucijose (G20, OECD) pabrėžta, jog vartotojus būtina apsaugoti teikiant informaciją ir 
reguliuojant finansų rinkas, dėl kurių sudėtingumo pažeidžiamais dažniausiai tampa visi 
vartotojai;  

– mityba. Pažeidžiamus vartotojus (vaikus ir jaunuolius) būtina apsaugoti nuo maisto 
produktų, kuriuose yra daug riebalų, druskos ir cukraus, reklamos ir imtis priemonių, 
kuriomis siekiama vykdyti nutukimo prevenciją, vengti mažo fizinio aktyvumo ir gerinti 
mitybos įpročius; 
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– transportas. Kaip teigia vartotojų asociacijos, neįgyvendinant teisės aktų tais atvejais, kai 
skrydžiai vėluoja arba atšaukiami, ir plačiu mastu taikant nesąžiningas sąlygas, ypač pigių 
skrydžių oro transporto bendrovėse, keliaujantys asmenys dažnai tampa pažeidžiamais ir ši 
padėtis dar sudėtingesnė, kai vartotojas yra neįgalus. Be to, naujausiais tyrimais įrodyta, kad 
tam tikri vartotojai moka iki trijų kartų daugiau negu kiti, nes tarifai neskaidrūs, nors 
direktyvoje dėl vartotojų teisių numatytos nuostatos siekiant to išvengti; 

– internetas. Socialiniai tinklai pavojingi ne tik dėl netinkamo turinio, su kuriuo 
nepilnamečiai gali lengvai susipažinti (nes amžiaus tikrinimo priemonės neveiksmingos), bet 
ir dėl tikslinės reklamos. Platinant šią reklamą naudojami nepilnamečių palikti skaitmeniniai 
pėdsakai siekiant siųsti, jiems to nežinant, nepilnamečių komercinius polinkius atitinkančią 
reklamą arba dar blogiau – reklamuoti produktus, kuriuos „mėgsta“ jų draugai, taip 
naudojantis socialiniu spaudimu, kurį grupė daro nepilnamečiams ir dėl kurio jie ypač 
pažeidžiami; 

– liberalizuotos rinkos. Pagrindinių tiekimo rinkų liberalizavimo padariniai įvairūs; apskritai 
liberalizavus jas kainos nesumažėjo – iš tikrųjų daugumai piliečių atsirado papildomų 
sunkumų: nustatyti geriausiai jų poreikius atitinkančius tarifus, keisti tiekėją ir suprasti
sąskaitų turinį. Teikiamos paslaugos laikomos visuotinėmis (tai reiškia, kad nė vienas pilietis 
neturėtų prarasti galimybės jomis naudotis), tačiau vartotojo padėtis blogesnė negu tiekėjo, 
dėl kurio veiksmų vartotojas gali tapti pažeidžiamu; 

– teisė kreiptis į teismą. Kompensuojant pažeidžiamiausių vartotojų patirtą žalą šie 
vartotojai, siekdami naudotis dabartiniais mechanizmais, gali patirti sunkumų dėl to, kad apie 
juos nežino, arba dėl to, kad nemoka ar negali jais naudotis (nes mechanizmai per brangūs 
arba juos taikant vartojama kalba, kuria jie nekalba). Būtina numatyti nemokamas 
alternatyvaus ginčų sprendimo sistemas, kurias savaime galima naudoti tuo atveju, kai 
vartotojas pažeidžiamas, ir kurios taikomos tarpvalstybiniams sandoriams, taip pat numatyti 
kolektyvinius veiksmus, kuriais užtikrinamas bendras atvejų nagrinėjimas ir labiau įtraukiami 
nukentėję asmenys. 

Pranešėja taip pat atkreipia dėmesį į vyresnio amžiaus vartotojų pažeidžiamumą, ypač dėl 
paslaugų skaitmeninimo ir papildomų išlaidų, patiriamų administruojant paslaugas tradicinėse 
parduotuvėse ir filialuose: dėl to vyresnio amžiaus vartotojai už tuos pačius produktus 
daugeliu atvejų moka daugiau.

Išvados

Galiausiai pranešėja pabrėžia, kad rengiant pažeidžiamiausių vartotojų teisių stiprinimo 
strategiją, kuria siekiama suteikti galimybę jiems dalyvauti bendrojoje rinkoje, prisidedama ne 
tik prie jų socialinės įtraukties ir teisingesnės bei tolerantiškesnės visuomenės kūrimo, bet ir 
prie dinamiškesnės, saugesnės ir konkurencingesnės vidaus rinkos veikimo. Vis dėlto 
užtikrinant šią konkrečią pažeidžiamų vartotojų apsaugą jokiu būdu neturi būti nustatyti du 
skirtingi vartotojų apsaugos lygiai.


