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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie strategii na rzecz wzmocnienia praw szczególnie wrażliwych konsumentów
(2011/2272(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając dyrektywę 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 
2005 r. dotyczącą nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa 
wobec konsumentów na rynku wewnętrznym1(dyrektywa dotycząca nieuczciwych 
praktyk handlowych),

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 
października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniającą dyrektywę Rady 
93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającą 
dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady2,

– uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie programu ochrony konsumentów na lata 2014–2020 (COM(2011)0707) i 
towarzyszące mu dokumenty (SEC(2011)1320 i SEC(2011)1321),

– uwzględniając dyrektywę 2006/114/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 
grudnia 2006 r. dotyczącą reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej3,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 
2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych 
usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych)4,

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 27 października 2004 r. w sprawie współpracy między organami krajowymi 
odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów 
(„rozporządzenie w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów”)5,

– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej włączoną do Traktatów na 
mocy art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej, w szczególności jej art. 7 (poszanowanie życia 
prywatnego i rodzinnego), art. 21 (niedyskryminacja), art. 24 (prawa dziecka), art. 25 
(prawa osób w podeszłym wieku), art. 26 (integracja osób niepełnosprawnych) i art. 38 
(ochrona konsumentów),

– uwzględniając art. 12 TFUE, który stanowi, że „Wymogi ochrony konsumentów są 
uwzględniane przy określaniu i urzeczywistnianiu innych polityk i działań Unii”,

                                               
1Dz.U. L 149 z 11.6.2005, s. 22.
2Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 64
3 Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 21.
4 Dz.U. L 95 z 15.4.2010, s. 1.
5Dz.U. L 364 z 9.12.2004, s. 1.
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– uwzględniając art. 9 TFUE, który stanowi, że „Przy określaniu i realizacji swoich 
polityk i działań Unia bierze pod uwagę wymogi związane ze wspieraniem wysokiego 
poziomu zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej ochrony socjalnej, zwalczaniem 
wykluczenia społecznego, a także z wysokim poziomem kształcenia, szkolenia oraz 
ochrony zdrowia ludzkiego”,

– uwzględniając własną rezolucję z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie nowej strategii dla 
polityki ochrony konsumentów1,

– uwzględniając komunikat Komisji do Rady Europejskiej zatytułowany „»Europa 2020« 
– strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu” (COM(2010)2020),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 21 września 2010 r. w sprawie pełnego 
ukształtowania rynku wewnętrznego w handlu elektronicznym2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wpływu reklamy na 
zachowania konsumentów3,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 7 lipca 2009 r. do Parlamentu Europejskiego, 
Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów 
w sprawie zharmonizowanej metodologii klasyfikacji i zgłaszania skarg i zapytań 
konsumentów (COM(2009)0346) oraz towarzyszący mu projekt zaleceń Komisji 
(SEC(2009)0949),

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 7 kwietnia 2011 r. zatytułowany 
„Umocnienie pozycji konsumenta w UE” (SEC(2011)0469),

– uwzględniając komunikat Komisji z października 2011 zatytułowany „Monitorowanie 
wyników dotyczących konsumentów na jednolitym rynku: szóste wydanie tablicy 
wyników dla rynków konsumenckich” (SEC(2011)1271),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 11 marca 2011 r. zatytułowany „Konsumenci 
czujący się pewnie na jednolitym rynku”, piąte wydanie Tablicy wyników dla warunków 
konsumenckich (SEC(2011)0299),

– uwzględniając dyrektywę 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych4,

– uwzględniając dyrektywę 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 
2002 r. dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze 
łączności elektronicznej5,

                                               
1Teksty przyjęte, P7_TA-PROV(2011)0491
2Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0320.
3Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0484.
4Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.
5Dz.U. L 201 z 31.7.2002, s. 37.
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– uwzględniając dyrektywę 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 
2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w 
szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie ochrony konsumenta2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie tabeli wyników rynku 
wewnętrznego3,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie transpozycji, 
wdrażania i egzekwowania dyrektywy 2005/29/WE dotyczącej nieuczciwych praktyk 
handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku 
wewnętrznym oraz dyrektywy 2006/114/WE dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i 
reklamy porównawczej4,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 3 września 2008 r. w sprawie wpływu marketingu i 
reklamy na równość kobiet i mężczyzn5,

– uwzględniając specjalne badanie Eurobarometru nr 342 w sprawie upodmiotowienia 
konsumentów,

– uwzględniając sprawozdanie analityczne dotyczące postaw wobec sprzedaży 
transgranicznej i ochrony konsumentów, opublikowane przez Komisję w marcu 2010 r. w 
wydaniu Eurobarometru Flash nr 282,

– uwzględniając europejskie podejście do umiejętności korzystania z mediów w środowisku 
cyfrowym,

– uwzględniając wytyczne Komisji w sprawie wykonania dyrektywy dotyczącej 
nieuczciwych praktyk handlowych (SEC(2009)1666),

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
(A7-0000/2012),

A. mając na uwadze, że promowanie praw konsumentów i ich ochrona stanowią zasadniczą 
wartość dla rozwoju polityk Unii Europejskiej i dla osiągnięcia celów strategii Europa 
2020, 

B. mając na uwadze, że jednolity rynek musi dbać także o wysoki poziom ochrony 
wrażliwych konsumentów i wzmocnienie ich możliwości, 

C. mając na uwadze, że wrażliwi konsumenci stanowią zróżnicowaną grupę złożoną z osób 

                                               
1Dz.U. L 178 z 17.7.2000, s. 1.
2Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0046.
3Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0051.
4Dz.U. C 46 E z 24.2.2010, s. 26.
5Dz.U. C 295 E z 4.12.2009, s. 43.
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zaliczanych do tej kategorii ze względu na swoje upośledzenie umysłowe, fizyczne lub 
psychiczne, wiek, łatwowierność lub wykształcenie bądź osób w trudnej sytuacji 
społecznej i materialnej, które wymagają specjalnej ochrony i specjalnej strategii ze 
strony władz,

Podatność i wrażliwi konsumenci

1. wskazuje, że zróżnicowanie niepewnej sytuacji utrudnia jednolite traktowanie i sprawia, 
że w obowiązujących obecnie przepisach prawnych i strategiach podchodzi się do 
problemu podatności w sposób kazuistyczny; 

2. podkreśla, że strategia na rzecz ochrony wrażliwych konsumentów powinna 
koncentrować się na skutecznej ochronie konsumenta i niezależnie od stosowanych 
instrumentów zapobiegać podatności na zagrożenia;

3. zwraca się do Komisji i zachęca państwa członkowskie, aby w ramach prewencji uważnie 
przyglądały się zachowaniom społecznym i konsumpcji, które mogą sprawiać, że niektóre 
grupy lub osoby znajdą się w niekorzystnej sytuacji, oraz aby rozwiązywały problem już 
istniejącej podatności za pomocą określonych środków ochronnych;

Ocena obowiązujących ram prawnych

4. wskazuje, że w dyrektywie 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 
2005 r. dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez 
przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym niedostatecznie 
uwzględniono problem podatności i ograniczono się tylko do interesów gospodarczych 
konsumentów, 

5. ubolewa nad tym, że dyrektywa 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów, będąca 
najnowszym instrumentem dotyczącym ich ochrony, nie jest stosowana w pewnych 
sektorach, w których istnieje szczególna podatność, ani nie zawiera konkretnych regulacji 
w tej sprawie, poza nawiązaniem w punkcie 34 preambuły; 

Wzmacnianie pozycji konsumentów: odpowiedzialność konsumenta dla jego własnej 
ochrony

6. ubolewa nad tym, że wysiłki Komisji Europejskiej skupiają się przede wszystkim na 
umożliwianiu wzmacniania pozycji konsumentów; chociaż troska Komisji o to, by 
europejscy konsumenci byli lepiej poinformowani o swoich możliwościach i prawach, jest 
godna pochwały i wszelkie działania w tym kierunku przyczyniają się do większej 
efektywności rynku wewnętrznego, takie podejście jest ewidentnie niewystarczające do 
ochrony wrażliwych konsumentów, którzy wymagają szczególnej uwagi;

7. wskazuje, że podatność wielu konsumentów wynika właśnie z ich braku asertywności i 
nierozumienia otrzymywanych informacji lub możliwości, jakimi dysponują, albo też z 
nieznajomości istniejących systemów reklamacji i rekompensat, zwłaszcza w przypadku 
handlu transgranicznego i elektronicznego; 

8. podkreśla, że w przypadku stosunków umownych często ich najsłabszą stroną jest 
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konsument; kiedy w przedmiotowych umowach strona ta jest podatna na zagrożenie, 
dostawcy muszą być zaangażowani w jej ochronę, a władze i administracja powinny 
zapewnić zachęty do tego;

Informowanie i regulacja 

9. podkreśla, że w dyrektywie 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów wzmocniono 
wymogi w zakresie informacji przed zawarciem umowy i wymogi w zakresie informacji 
umownych oraz położono nacisk na umocnienie prawa do wycofania się z umowy w 
przypadku, gdy dostawca lub sprzedawca nie dopełnili prawnego obowiązku przekazania 
informacji, oraz na wymóg przekazywania informacji w sposób jasny i zrozumiały; 
wskazuje, że pomimo tego wrażliwi konsumenci mogą być niezdolni do przeczytania lub 
zrozumienia otrzymanej informacji;

10. zwraca się do Komisji Europejskiej i do państw członkowskich, aby regulacje prawne 
dotyczące norm i warunków bezpieczeństwa niektórych produktów, zwłaszcza 
przeznaczonych do użytku przez wrażliwych konsumentów, uwzględniały nie tylko ich 
zamierzone wykorzystanie, lecz także wykorzystanie możliwe do przewidzenia oraz aby 
położono nacisk na wymogi dotyczące jakości i środków ochrony;

11. zwraca się do Komisji Europejskiej i do państw członkowskich, aby skierowały swoje 
wysiłki na harmonizację oznaczeń przeznaczonych dla niepełnosprawnych obywateli oraz 
aby promowały dostarczanie przez przedsiębiorstwa informacji w formie dostępnej dla 
takich obywateli;

Najbardziej problematyczne sektory 

12. zwraca uwagę, że na forum międzynarodowym uznano potrzebę ochrony konsumenta za 
pomocą informacji i regulacji rynków finansowych, których złożoność w większości 
przypadków sprawia, że każdy konsument staje się wrażliwym konsumentem;

13. ubolewa nad tym, że reklama żywności o dużej zawartości tłuszczów, soli i cukrów jest 
kierowana do dzieci i młodzieży, które coraz częściej ponoszą negatywne konsekwencje 
siedzącego trybu życia i otyłości; wzywa zaangażowane podmioty do edukowania i 
informowania nieletnich o znaczeniu zrównoważonej diety; 

14. zaznacza, że choć istnieje odpowiednie prawodawstwo, jego nieprzestrzeganie sprawia, że 
podróżni często stają się podatni na zagrożenia, zwłaszcza w przypadku odwołania lub 
opóźnienia podróży, co jest jeszcze poważniejsze, jeśli konsument cierpi z powodu jakiejś 
niepełnosprawności; zachęca Komisję Europejską i państwa członkowskie do 
przedsięwzięcia środków koniecznych do zapewnienia przejrzystości taryf;

15. ubolewa nad tym, że cyfryzacja usług i koszt dodany zarządzania nimi w filiach i 
tradycyjnych sklepach mogą sprawiać, iż konsumenci w starszym wieku, których 
najbardziej dotyka przepaść cyfrowa, nie skorzystają z zalet handlu elektronicznego, a 
poza tym będą ponosić koszty ubóstwa, płacąc więcej za te same produkty;

16. podkreśla, że liberalizacja głównych rynków dostaw zasadniczo nie spowodowała 
ogólnego spadku cen, za to stworzyła dla większości obywateli dodatkowe trudności 
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związane z dowiedzeniem się, jaka taryfa jest najlepsza, ze zmianami dostawców i ze 
zrozumieniem tego, jakie informacje znajdują się na fakturze; 

17. apeluje do Komisji Europejskiej i państw członkowskich, aby przewidziały wprowadzenie 
bezpłatnych mechanizmów alternatywnego rozstrzygania sporów, które mogłyby być 
uruchamiane z urzędu w przypadku udziału wrażliwych konsumentów, a także pozwów 
zbiorowych; 

18. zwraca się do Komisji Europejskiej i państw członkowskich o współpracę celem przyjęcia 
wszechstronnej i spójnej strategii politycznej i ustawodawczej zapobiegającej podatności, 
zwłaszcza w ramach agendy na rzecz konsumentów i programu ochrony konsumentów;

19. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
i Komisji, a także rządom i parlamentom państw członkowskich. 
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UZASADNIENIE

Przynależność do Unii Europejskiej gwarantuje konsumentom dodatkową ochronę dzięki 
ustanowieniu równoważnego poziomu bezpieczeństwa licznych towarów konsumenckich i 
wprowadzeniu środków chroniących ogólny interes konsumentów przed nieuczciwymi 
praktykami przedsiębiorstw, reklamą wprowadzającą w błąd i nieuczciwymi warunkami 
zawartymi w umowach.

Niemniej jednak ogólne pojęcie konsumentów obejmuje szczególną kategorię, jaką są 
wrażliwi konsumenci lub konsumenci podatni na zagrożenia, którzy wymagają specjalnej 
ochrony i szczególnej strategii ze strony władz. 

Niniejszemu sprawozdaniu przyświeca założenie, że wszyscy konsumenci mogą w ciągu 
swojego życia stać się konsumentami wrażliwymi, ponieważ podatność może wiązać się 
zarówno z przyczynami o charakterze wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Przyczyny 
wewnętrzne występują wówczas, gdy podatność konsumenta wynika z powodów czasowych 
lub stałych, związanych z jego charakterem bądź stanem fizycznym lub psychicznym (dzieci, 
nastolatki, osoby starsze, niepełnosprawne itp.), a zewnętrzne – gdy podatność konsumenta 
powodują czynniki zewnętrzne: nieznajomość języka, brak wykształcenia (ogólny lub 
nieznajomość danego sektora rynku) lub też po prostu konieczność korzystania z nowych 
technologii, których się nie zna.

Sprawozdawczyni wolała nie koncentrować się na próbie znalezienia nowej definicji 
„wrażliwego konsumenta”, ponieważ Parlament zrobił to już wcześniej i wiązałoby się to z 
ryzykiem stworzenia nazbyt ogólnego lub nazbyt konkretnego pojęcia wrażliwego 
konsumenta oraz utratą elastyczności niezbędnej do tego, by dostosować się do różnych 
rodzajów podatności.

Komplikacje związane z zastosowaniem statycznej definicji do różnych rodzajów podatności, 
jaką konsument może wykazywać, sprawiają, że w obowiązujących obecnie przepisach 
prawnych i polityce europejskiej podchodzi się do problemu podatności w sposób 
kazuistyczny; oznacza to, że instrumenty polityczne lub ustawodawcze mające łagodzić 
podatność lub jej zapobiegać zazwyczaj skupiają się na jednym czynniku zwiększającym 
podatność na zagrożenia.

Strategia wzmocnienia praw wrażliwych konsumentów, jaką powinny tworzyć Komisja i 
państwa członkowskie, powinna opierać się na uważnej obserwacji zachowań społecznych i 
konsumpcji mogących sprawiać, że niektóre grupy lub osoby znajdą się w niekorzystnej 
sytuacji, celem zapobiegania problemom lub rozwiązywania ich za pomocą określonych 
środków ochronnych;

Ocena obowiązujących ram prawnych

W prawodawstwie unijnym kwestia konsumentów wrażliwych pojawiła się po raz pierwszy w 
dyrektywie 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotyczącej 
nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów 
na rynku wewnętrznym, w której określono pojęcie podatności związanej ze wspomnianymi 
praktykami i „bezprawnym naciskiem” na konsumentów, których wola nie jest całkowicie 
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ukształtowana. Niemniej jednak dyrektywa dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych 
chroniła jedynie interes gospodarczy konsumentów, nie uwzględniając innych możliwych 
dziedzin, takich jak ich zdrowie, bezpieczeństwo, a nawet kwestie moralne. 

Dyrektywa 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów, będąca najnowszym instrumentem 
dotyczącym ich ochrony, nie zawiera konkretnych regulacji dotyczących wrażliwych 
konsumentów ani nie jest stosowana w pewnych sektorach, w których istnieje szczególna 
podatność. Niemniej jednak przewiduje się w niej uchwalenie odnośnego prawodawstwa o 
bardziej ochronnym charakterze (punkt 34 preambuły) oraz wzmacnia wymogi w zakresie 
informacji przed zawarciem umowy i wymogi w zakresie informacji umownych, z naciskiem 
na umocnienie prawa do wycofania się z umowy w przypadku, gdy dostawca lub sprzedawca 
nie dopełnili prawnego obowiązku przekazania informacji, oraz na wymóg przekazywania 
informacji w sposób jasny i zrozumiały. 

Informowanie i regulacja 

W dniu 9 listopada kolegium komisarzy zatwierdziło wniosek dotyczący rozporządzenia w 
sprawie programu ochrony konsumentów na lata 2014–2020, w którym Komisja proponuje 
„umieszczenie konsumenta mającego silną pozycję w centrum jednolitego rynku”.

Sprawozdawczyni zgadza się z Komisją, jeśli chodzi o znaczenie lepszego kształcenia i 
informowania konsumentów – tak aby byli oni bardziej świadomi swoich praw – ale 
podkreśla, że niestety praktyka zdaje się potwierdzać, że sama informacja jako taka nie 
spełnia roli ochronnej wobec konsumenta, zwłaszcza nie w pewnych sektorach i ewidentnie 
nie w przypadku podatności. 

W rzeczywistości podatność wielu konsumentów wynika właśnie z ich braku asertywności 
(np. dzieci i osoby starsze), z nierozumienia otrzymywanych informacji lub możliwości, 
jakimi dysponują (jak w przypadku osób wykluczonych społecznie lub niewykształconych), 
albo też z nieznajomości istniejących systemów reklamacji i rekompensat, zwłaszcza w 
przypadku handlu transgranicznego i elektronicznego. 

Sprawozdawczyni zwraca się do Komisji Europejskiej i państw członkowskich o 
wprowadzenie do przepisów prawnych szczególnych środków gwarantujących odpowiednią 
ochronę wrażliwych konsumentów i wykraczających poza zwykłe informacje, zwłaszcza w 
tych dziedzinach, w których podatność na zagrożenia okazała się większa (telekomunikacja, 
dostęp do wymiaru sprawiedliwości, energia, transport, żywność, usługi finansowe itp.), a 
szczególnie o wprowadzenie ich do agendy na rzecz konsumentów i programu ochrony 
konsumentów na lata 2014–2020. W działanie to powinni być zaangażowani nie tylko 
władze, lecz także przedsiębiorstwa i dostawcy celem zapewnienia bardziej przejrzystej i 
mniej skomplikowanej równowagi kontraktowej.

Najbardziej problematyczne sektory 

Sprawozdawczyni wyróżniła następujące sektory:

– Sektor finansowy: istnieją instrumenty ustanawiające wymogi dotyczące informacji i 
adekwatności oferowanych produktów, ale w przypadku podatności (zwłaszcza osób 
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starszych) przedmiotowe środki są ewidentnie niewystarczające. Poza tym należy zwrócić 
uwagę na to, że na forum międzynarodowym (G20, OECD) uznano potrzebę ochrony 
konsumenta za pomocą informacji i regulacji rynków finansowych, których złożoność w 
większości przypadków sprawia, że każdy konsument staje się wrażliwym konsumentem.

– Żywność: należy chronić wrażliwych konsumentów (dzieci i młodzież) przed reklamami 
żywności o dużej zawartości tłuszczów, soli i cukrów oraz wprowadzić środki zapobiegające 
otyłości i siedzącemu trybowi życia oraz poprawiające nawyki żywieniowe. 

– Transport: zdaniem stowarzyszeń konsumentów nieprzestrzeganie przepisów prawnych w 
przypadku opóźnienia lub odwołania oraz powszechność nieuczciwych warunków w 
umowach, przede wszystkim z tanimi liniami lotniczymi, sprawiają, że podróżni często stają 
się podatni na zagrożenia, co jest jeszcze poważniejsze, jeśli konsument cierpi z powodu 
jakiejś niepełnosprawności. Poza tym z ostatnich badań wynika, że niektórzy konsumenci 
płacą nawet trzy razy tyle co inni, ponieważ taryfy nie są przejrzyste, mimo że dyrektywa w 
sprawie praw konsumentów przewiduje zapisy dotyczące unikania takich sytuacji. 

– Internet: oprócz nieodpowiednich treści, do których nieletni mogą mieć łatwy dostęp (ze 
względu na nieskuteczność środków kontroli wieku), w sieciach społecznych istnieje także 
zagrożenie reklamą kierowaną. Przedmiotowa reklama polega na wykorzystywaniu śladów 
cyfrowych pozostawionych przez nieletnich do przesyłania im bez ich wiedzy reklam 
dostosowanych do ich gustów handlowych lub – co gorsza – reklam produktów, które „lubią” 
ich znajomi, co wiąże się z wykorzystaniem presji społecznej, jaką grupa wywiera na 
nieletnich i na jaką są oni szczególnie podatni. 

– Zliberalizowane rynki: rezultaty liberalizacji głównych rynków dostaw są ogólnie 
zróżnicowane: nie spowodowała ona ogólnego spadku cen, za to stworzyła dla większości 
obywateli dodatkowe trudności związane z dowiedzeniem się, jaka taryfa jest najlepiej 
dostosowana do potrzeb konsumentów, ze zmianami dostawców i ze zrozumieniem tego, 
jakie informacje znajdują się na fakturze. Ponieważ oferowane usługi uważane są za 
„powszechne” (w tym sensie, że każdy obywatel powinien móc z nich korzystać), konsument 
znajduje się w gorszej sytuacji niż dostawca, co może przyczyniać się do podatności na 
zagrożenia. 

– Dostęp do wymiaru sprawiedliwości: jeśli chodzi o otrzymanie rekompensaty za 
poniesione szkody, najbardziej wrażliwi konsumenci mogą napotykać trudności w dostępie do 
istniejących mechanizmów, albo dlatego, że nie ich nie znają, albo dlatego, że nie wiedzą, jak 
je wykorzystać, lub nie mogą tego zrobić (ze względu na ich zbyt wysoki koszt lub ze 
względu na nieznajomość języka). Należy przewidzieć wprowadzenie bezpłatnych 
mechanizmów alternatywnego rozstrzygania sporów, które mogłyby być uruchamiane z 
urzędu w przypadku udziału wrażliwych konsumentów i obejmowałyby transakcje 
transgraniczne, a także pozwów zbiorowych, ponieważ gwarantują one jednolite traktowanie 
poszczególnych przypadków i większy udział poszkodowanych. 

Sprawozdawczyni zwraca także uwagę na podatność, jaka dotyka seniorów, zwłaszcza w 
dziedzinie cyfryzacji usług i ze względu na koszt dodany zarządzania nimi w filiach i 
tradycyjnych sklepach, co w wielu przypadkach sprawia, że konsumenci w starszym wieku 
płacą więcej za te same produkty.
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Podsumowanie

Na koniec sprawozdawczyni podkreśla, że powstanie strategii wzmocnienia praw najbardziej 
wrażliwych konsumentów celem umożliwienia im udziału w jednolitym rynku przyczynia się 
nie tylko do ich włączenia społecznego i dążenia do bardziej sprawiedliwego i tolerancyjnego 
społeczeństwa, lecz także do zapewnienia istnienia bardziej dynamicznego, bezpiecznego i 
konkurencyjnego rynku wewnętrznego. Niemniej jednak ta specjalna ochrona wrażliwych 
konsumentów nie może w żadnym wypadku przekładać się na powstanie dwóch różnych 
poziomów ochrony.


