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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om en strategi för att stärka sårbara konsumenters rättigheter
(2011/2272(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av 
den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot 
konsumenter på den inre marknaden1 (direktivet om otillbörliga affärsmetoder),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 
25 oktober 2011 om konsumenträttigheter och om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG 
och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG och om upphävande av rådets 
direktiv 85/577/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG2,

– med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ett 
konsumentprogram 2014–2020 (COM(2011)0707) och av de dokument som åtföljer detta 
förslag (SEK(2011)1320 och SEK(2011)1321),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/114/EG av den 
12 december 2006 om vilseledande och jämförande reklam3,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 
10 mars 2010 om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas 
lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster 
(direktivet om audiovisuella medietjänster)4,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 av den 
27 oktober 2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för 
konsumentskyddslagstiftningen (”förordningen om konsumentskyddssamarbete”)5,

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, som 
har införlivats i fördragen genom artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen, och i 
synnerhet artikel 7 (respekt för privatlivet och familjelivet), artikel 21 (icke-
diskriminering), artikel 24 (barnets rättigheter), artikel 25 (äldres rättigheter), artikel 26 
(integrering av personer med funktionshinder) och artikel 38 (konsumentskydd) i denna,

– med beaktande av artikel 12 i EUF-fördraget, där det anges att ”konsumentskyddskraven 
ska beaktas när unionens övriga politik och verksamhet utformas och genomförs”,

– med beaktande av artikel 9 i EUF-fördraget, där det anges att ”[unionen] vid fastställandet 
och genomförandet av sin politik och verksamhet ska […] beakta de krav som är 
förknippade med främjandet av hög sysselsättning, garantier för ett fullgott socialt skydd, 

                                               
1 EUT L 149, 11.6.2005, s. 22.
2 EUT L 304, 22.11.2011, s. 64
3 EUT L 376, 27.12.2006, s. 21.
4 EUT L 95, 15.4.2010, s. 1.
5 EUT L 364, 9.12.2004, s. 1.
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kampen mot social utestängning samt en hög utbildningsnivå och en hög hälsoskyddsnivå 
för människor”,

– med beaktande av sin resolution av den 15 november 2011 om en ny strategi för 
konsumentpolitiken1,

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europeiska rådet med titeln 
”Europa 2020: en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla” (COM(2010)2020),

– med beaktande av sin resolution av den 21 september 2010 om fullbordandet av den inre 
marknaden för e-handel2,

– med beaktande av sin resolution av den 15 december 2010 om reklamens inverkan på 
konsumenternas beteende3,  

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 7 juli 2009 till Europaparlamentet, 
rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om en 
harmoniserad metod för klassificering och rapportering av klagomål och förfrågningar 
från konsumenter (COM(2009)0346), samt av tillhörande förslag till rekommendation 
från kommissionen (SEK(2009)0949),

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 7 april 2011 med titeln 
”Consumer Empowerment in the EU” (SEK(2011)0469),

– med beaktande av kommissionens meddelande från oktober 2011 om övervakning av den 
inre marknadens konsekvenser för konsumenten – sjätte resultattavlan för 
konsumentmarknaderna SEK(2011)1271),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 11 mars 2011 med den 
femte resultattavlan för konsumentvillkoren (”Consumers at home in the single market” 
(SEK(2011)0299)),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 
24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter4,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 
om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk 
kommunikation5,

                                               
1 Antagna texter, P7_TA-PROV(2011)0491.
2 Antagna texter, P7_TA(2010)0320.
3 Antagna texter, P7_TA(2010)0484.
4 EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.
5 EGT L 201, 31.7.2002, s. 37.
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– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 
om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, 
på den inre marknaden1,

– med beaktande av sin resolution av den 9 mars 2010 om konsumentskydd2,

– med beaktande av sin resolution av den 9 mars 2010 om resultattavlan för den inre 
marknaden3,

– med beaktande av sin resolution av den 13 januari 2009 om införlivande, genomförande 
och säkerställande av efterlevnad av direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder 
som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och 
direktiv 2006/114/EG om vilseledande och jämförande reklam4,

– med beaktande av sin resolution av den 3 september 2008 om hur marknadsföring och 
reklam påverkar jämställdheten mellan kvinnor och män5,

– med beaktande av den särskilda Eurobarometern 342, ”Consumer Empowerment”,

– med beaktande av den undersökande rapporten om attityder gentemot gränsöverskridande 
försäljning och konsumentskydd, som publicerades av kommissionen i mars 2010 i 
Eurobarometer Flash nr 282,

– med beaktande av den europeiska strategin för mediekunskap i den digitala miljön,

– med beaktande av kommissionens riktlinjer för genomförandet av direktivet om 
otillbörliga affärsmetoder (SEK(2009)1666),

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
(A7-0000/2012), och av följande skäl:

A. Värnandet om konsumenträttigheterna och skyddet av dessa är grundläggande för att 
kunna utveckla EU:s politik och lyckas uppnå Europa 2020-målen. 

B. Den inre marknaden bör även se till att sårbara konsumenter åtnjuter en hög skyddsnivå 
och att de medel som står till buds för dem stärks.  

C. De sårbara konsumenterna utgör en heterogen grupp bestående av människor som anses 
utsatta på grund av sitt mentala, fysiska eller psykiska funktionshinder, sin ålder, 
godtrogenhet eller utbildning, eller av människor som är utsatta på grund av sin sociala 
och ekonomiska situation och som myndigheterna bör ge ett särskilt skydd och utarbeta 
särskilda strategier för.

                                               
1 EGT L 178, 17.7.2000, s. 1.
2 Antagna texter, P7_TA(2010)0046.
3 Antagna texter, P7_TA(2010)0051.
4 EUT C 46 E, 24.2.2010, s. 26.
5 EUT C 295 E, 4.12.2009, s. 43.
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Sårbarhet och sårbara konsumenter

1. Europaparlamentet påpekar att de olika typerna av situationer där människor hamnar i ett 
utsatt läge försvårar ett enhetligt tillvägagångssätt och medför att både den befintliga 
lagstiftningen och politiken hittills har hanterat sårbarhetsproblemet från fall till fall. 

2. Europaparlamentet understryker att strategin för sårbara konsumenters rättigheter bör 
inriktas på ett effektivt konsumentskydd och på att bekämpa sårbarheten, oavsett vilket 
instrument som används.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att kontinuerligt och på 
nära håll övervaka de sociala beteenden och konsumtionsbeteenden som kan försätta vissa 
grupper eller individer i utsatta lägen, i syfte att undvika sådana beteenden och att ta itu 
med sårbarheten, när den väl har konstaterats, genom särskilda skyddsåtgärder.

Utvärdering av den gällande lagstiftningen

4. Europaparlamentet påtalar att Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av 
den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot 
konsumenter på den inre marknaden inte tar upp sårbarhetsproblemet i tillräcklig 
utsträckning, eftersom direktivet begränsar sig till konsumenternas ekonomiska intressen. 

5. Europaparlamentet beklagar att direktiv 2011/83/EU om konsumenträttigheter, som är det 
senast antagna instrument för skydd av sådana rättigheter, inte gäller för vissa sektorer där 
det råder särskild utsatthet och inte omfattar någon specifik bestämmelse om dessa 
sektorer utöver vad som nämns i skäl 34. 

Egenmakt: konsumentens ansvar för att skydda sig själv

6. Europaparlamentet beklagar att kommissionens ansträngningar främst fokuserar på att 
förstärka konsumenternas egenmakt. Även om kommissionens satsning på att de 
europeiska konsumenterna ska blir mer informerade om sina alternativ och sina rättigheter 
är lovvärd och alla åtgärder i detta sammanhang bidrar till en mer effektiv inre marknad, 
är detta angreppssätt klart otillräckligt för att skydda sårbara konsumenter eftersom dessa 
kräver särskild uppmärksamhet.

7. Europaparlamentet påpekar att många konsumenters sårbarhet uppstår just på grund av 
deras bristande auktoritet och förmåga att förstå den information de får eller de 
tillgängliga alternativen, eller deras okunskap om de reklamations- och 
kompensationssystem som finns, i synnerhet när det gäller gränsöverskridande handel och 
e-handel. 

8. Europaparlamentet framhåller att det när det rör sig om avtalsförbindelser oftast är 
konsumenten som är den svagare parten i dessa avtal. När den svagare parten i ett sådant 
avtal befinner sig i ett utsatt läge bör leverantörerna säkerställa att denne skyddas, och 
myndigheterna och förvaltningarna bör skapa incitament i detta avseende.
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Information och reglering 

9. Europaparlamentet understryker att direktiv 2011/83/EU om konsumenträttigheter 
förstärker kraven på den information som ska ges innan avtalet ingås och i själva avtalet. 
Det föreskriver en stärkt rätt att häva köpet om leverantören eller försäljaren inte följer 
sina lagstadgade skyldigheter om att tillhandahålla sådan information och kräver att 
informationen ska förmedlas på ett klart och begripligt sätt. Parlamentet påpekar dessutom 
att de sårbara konsumenterna trots detta kanske inte kan läsa eller tillgodogöra sig den 
information de tillhandahålls.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att 
lagstiftningen om säkerhetsstandarder och säkerhetsvillkor för vissa produkter, framför 
allt sådana som är avsedda att användas av konsumenter som befinner sig i en sårbar 
situation, inte bara beaktar det avsedda utan även det förutsebara användningsområdet, 
och att den ställer krav på kvalitet och skyddsåtgärder.

11. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att inrikta sina insatser 
på att harmonisera de anvisningar som är avsedda för funktionshindrade medborgare och 
att se till att företagen tillhandahåller information i format som är tillgängliga för dessa 
medborgare.

Särskilt problematiska branscher 

12. Europaparlamentet påtalar att man i internationella forum har insett behovet av att skydda 
konsumenten genom information och reglering av finansmarknaderna, vars komplicerade 
beskaffenhet innebär att i de flesta fall är alla konsumenter är utsatta.

13. Europaparlamentet beklagar att reklamen för livsmedel med hög halter av fett, salt och 
socker riktas till barn och ungdomar, vilka drabbas alltmer av de negativa följderna av 
stillasittande och övervikt. Parlamentet uppmanar de berörda aktörerna att upplysa och 
informera minderåriga om vikten av en balanserad kost. 

14. Europaparlamentet betonar att bristande efterlevnad av den lagstiftning som trots allt finns 
på området leder till att resenärer ofta befinner hamnar i utsatta situationer, framför allt 
när deras resor ställs in eller försenas, en situation som förvärras när konsumenten har ett 
funktionshinder. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta de 
åtgärder som krävs för att säkerställa öppenhet i prissättningen.

15. Europaparlamentet beklagar att digitaliseringen av tjänster och den tilläggskostnad som 
förvaltningen av dessa innebär för filialer och vanliga butiker kan leda till att äldre 
konsumenter, vilka är de som främst påverkas av den digitala klyftan och dessutom har 
mindre pengar, inte kan dra nytta av fördelarna med e-handel och dessutom tvingas betala 
mer för samma produkter.

16. Europaparlamentet framhåller att liberaliseringen av de huvudsakliga 
leveransmarknaderna i allmänhet inte har lett till någon generell prissänkning. Den har 
däremot gjort det svårare för majoriteten av medborgarna att ta reda på bästa pris, att byta 
leverantör och att förstå sina fakturor. 
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17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att överväga 
upprättandet av kostnadsfria mekanismer för alternativ tvistlösning, som ska kunna 
aktiveras automatiskt om en sårbar konsument är inblandad, och för grupptalan. 

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att samarbeta för att 
anta en bred och samstämmig politisk strategi och lagstiftningsstrategi för att bekämpa 
utsattheten, i synnerhet i konsumentagendan och konsumentprogrammet.

19. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament. 
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MOTIVERING

EU-medborgarskapet ger konsumenterna ett extra skydd eftersom man har fastställt samma 
skyddsnivå för en mängd konsumtionsvaror och infört åtgärder som skyddar konsumenternas 
allmänna intressen mot otillbörliga affärsmetoder, vilseledande reklam och oskäliga 
avtalsvillkor.

Inom ramen för det allmänna konsumentbegreppet döljer sig emellertid en särskild kategori, 
nämligen sårbara konsumenter eller konsumenter som befinner sig i ett utsatt läge som 
myndigheterna måste ge ett särskilt skydd och tillägna en egen strategi. 

Detta betänkande utgår från att alla konsumenter kan bli sårbara konsumenter någon gång 
under sitt liv, eftersom sårbarheten kan ha sin grund i såväl inneboende som yttre orsaker. 
Inneboende egenskaper, när konsumentens sårbarhet har sin grund i tillfälliga eller 
permanenta orsaker, som beror på konsumentens egenskaper eller fysiska eller psykiska 
tillstånd (barn, ungdomar, äldre, funktionshindrare etc.), och yttre påverkan, när det rör sig om 
externa orsaker som gör konsumenten sårbar: bristande språkkunskaper eller brist på 
utbildning (allmän eller specifik för en marknadssektor) eller helt enkelt behovet att använda 
ny teknik som man inte är förtrogen med.

Föredraganden har valt att inte inrikta sig på att skapa en ny definition av ”sårbar konsument” 
eftersom parlamentet redan har gjort detta och eftersom man då skulle riskera att skapa ett 
alltför vagt eller strikt begrepp när det gäller sårbara konsumenter, som saknar den flexibilitet 
som krävs för att anpassa sig efter olika sårbara situationer.

Svårigheten med att tillämpa en statisk definition i var och en av de olika situationer av 
utsatthet som en konsument kan hamna i under sitt liv återspeglas såväl i den befintliga 
lagstiftningen som i politiken på EU-nivå där man närmar sig sårbarhetsproblemet med en fall 
till fall-metod, vilket innebär att de politiska instrument och lagstiftningsinstrument som är 
avsedda att minska eller förebygga sårbarhet tenderar att fokusera på enbart en av de faktorer 
som ingår i begreppet sårbarhet.

Den strategi för att stärka sårbara konsumenters rättigheter som kommissionen och 
medlemsstaterna ska utveckla, bör noggrant följa de sociala vanor och de förändringar i 
sociala beteenden eller konsumtionsbeteenden som kan försätta vissa grupper eller individer i 
ett utsatt läge, för att förebygga och hejda sådana beteenden, när de inträffar, genom 
vidtagandet av särskilda skyddsåtgärder.

Utvärdering av den gällande lagstiftningen

Första gången EU-lagstiftningen införde frågan om sårbara konsumenter var i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga 
affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden. 
Man fastställde ett sårbarhetsbegrepp som hade anpassats efter dessa metoder och inriktats på 
den ”otillbörliga påverkan” som skulle kunna utövas mot konsumenter vars viljekraft inte är 
fullt utvecklad. Emellertid skyddar direktivet om otillbörliga affärsmetoder endast 
konsumenternas ekonomiska intresse, och det omfattar inte andra möjliga områden såsom 
konsumenternas hälsa, säkerhet eller integritet. 
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Direktiv 2011/83/EU om konsumenträttigheter, som är det instrument som senast antagits i 
avsikt att skydda dessa rättigheter, innehåller inte några särskilda bestämmelser om sårbara 
konsumenter och gäller inte för vissa sektorer där det förekommer en särskild utsatthet. Detta 
direktiv (skäl 34) tar dock upp utfärdandet av skärpt lagstiftning på området och det förstärker 
kraven på den information som ska ges innan avtalet ingås och i själva avtalet. Det föreskriver 
en stärkt rätt att häva köpet om leverantören eller försäljaren inte följer sina lagstadgade 
skyldigheter om att tillhandahålla denna information och kräver att informationen ska 
förmedlas på ett klart och begripligt sätt. 

Information och reglering 

Den 9 november 2011 antog kommissionärskollegiet förslaget till förordning om 
konsumentprogrammet för 2014–2010, i vilket kommissionen satsar på att ”stärka den 
medvetna konsumentens ställning på den inre marknaden”.  

Föredraganden delar kommissionens åsikt om vikten av att förbättra upplysningen och 
informationen till konsumenterna, så att dessa blir mer medvetna om sina rättigheter, men 
understryker att erfarenheten tyvärr visar att informationen i sig inte skyddar konsumenten, 
framför allt inom vissa sektorer och i synnerhet när det rör sig om såbara konsumenter. 

I själva verket har många konsumenters sårbarhet sin grund i just deras bristande auktoritet 
(exempelvis barn och äldre), bristande förståelse av den information som de får eller av de 
tillgängliga alternativen (som i fallet med personer som har drabbats av social utestängning 
eller som saknar utbildning) eller i deras okunskap om de befintliga reklamations- och 
kompensationssystemen, i synnerhet när det gäller gränsöverskridande handel och e-handel. 

Föredraganden ber kommissionen och medlemsstaterna att inom ramen för deras lagstiftning 
anta specifika åtgärder som garanterar ett lämpligt skydd för sårbara konsumenter, som 
omfattar mer än endast information, i synnerhet på de områden där sårbarhetsnivån har visat 
sig vara högre (telekommunikationer, tillgången till rättslig prövning, energi, transport, 
livsmedel, finansiella tjänster etc.), och mer konkret i konsumentagendan och 
konsumentprogrammet för 2014–2020. Detta åtagande bör inte bara omfatta myndigheterna, 
utan även företag och leverantörer bör delta för att skapa en mer öppen och insynsvänlig 
balans mellan avtalsparterna.

Särskilt problematiska sektorer 

Föredraganden har inriktat sig på följande sektorer:

– Finanssektorn: Det finns instrument som fastställer krav på information och anpassning av 
produkter, men när det rör sig om sårbarhet (i synnerhet när det handlar om äldre personer) är 
dessa åtgärder klart otillräckliga. Det bör dessutom påpekas att de internationella forumen 
(G20, OCDE) har uttalat sig om behovet av att skydda konsumenterna genom information och 
reglering av finansmarknaderna, vars komplicerade beskaffenhet innebär att i de flesta fall är 
alla konsumenter är utsatta.  
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– Livsmedel: Det krävs att man skyddar de sårbara konsumenterna (barn och ungdomar) från 
reklam om livsmedel med höga halter av fett, salt och socker och att man vidtar åtgärder för 
att förhindra övervikt och stillasittande samt för att förbättra matvanorna. 

– Transport: Enligt konsumentföreningarna leder den bristande efterlevnaden av 
lagstiftningen i händelse av försenade eller inställda resor och tillämpningen av oskäliga 
villkor, framför allt inom lågprisflyget, ofta till att resenärer hamnar i ett utsatt läge, en 
situation som förvärras när konsumenten har ett funktionshinder. Dessutom visar aktuella 
studier att vissa konsumenter betalar upp till tre gånger mer än andra eftersom priserna inte är 
insynsvänliga, trots att direktivet om konsumenträttigheter innehåller bestämmelser för att 
förhindra detta. 

– Internet: Förutom det olämpliga innehåll som minderåriga lätt kan få tillgång till (tack vare 
den ineffektiva ålderskontrollen) medför även de sociala nätverken en risk för ”riktad 
reklam”. Denna reklam använder de digitala spår som minderåriga lämnar efter sig för att, 
utan deras vetskap, skicka dem reklam som anpassats efter deras kommersiella intressen eller, 
ännu värre, produkter som deras vänner ”gillar” genom att utnyttja det sociala grupptryck som 
minderåriga är särskilt sårbara för. 

– Liberaliserade marknader: Resultaten av liberaliseringarna av de största 
leveransmarknaderna varierar: i allmänhet har liberaliseringen inte lett till någon generell 
prissänkning, men har däremot gjort det svårare för majoriteten av medborgarna att ta reda på 
vilken tariff som bäst motsvarar deras behov, att byta leverantör och att förstå sina fakturor. 
När de erbjudna tjänsterna betraktas som ”samhällsomfattande” (i bemärkelsen att ingen 
medborgare bör sakna tillgång till dem) befinner sig konsumenten i ett underläge gentemot 
leverantören, vilket kan ge upphov till utsatthet. 

– Rätt till rättslig prövning: Vid ersättning för skador kan det bli svårt för de mest sårbara 
konsumenterna att få tillgång till de befintliga mekanismerna, antingen för att de inte är 
medvetna om dem, för att de inte vet hur man använder dem eller för att de inte kan använda 
dem (för att de är för dyra eller för att de inte talar det språk som mekanismerna kräver). Det 
är nödvändigt att främja kostnadsfria mekanismer för alternativ tvistlösning som kan aktiveras 
automatiskt då en sårbar konsument är inblandad och som omfattar gränsöverskridande 
transaktioner, samt för grupptalan. Sådana mekanismer säkerställer en generell behandling av 
fallen och garanterar att det blir lättare för drabbade personer att engagera sig. 

Föredraganden framhåller särskilt den sårbarhet som drabbar äldre konsumenter, i synnerhet 
mot bakgrund av digitaliseringen av tjänster och den tilläggskostnad som förvaltningen av 
dessa innebär för filialer och vanliga butiker, vilket ofta leder till att dessa konsumenter 
tvingas betala mer för samma produkter.

Sammanfattning

Slutligen understryker föredraganden att inrättandet av en strategi för att stärka sårbara 
konsumenters rättigheter, i syfte att förenkla deras deltagande på den inre marknaden, inte 
bara ökar deras sociala delaktighet och leder oss mot ett mer rättvist och tolerant samhälle, 
utan även garanterar en säkrare, mer dynamisk och konkurrenskraftigare inre marknad. Detta 
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särskilda skydd för sårbara konsumenter får dock aldrig leda till att det upprättas två olika 
skyddsnivåer.


