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Otázka k ústnímu zodpovězení O-000066/2020
Komisi 
článek 136 jednacího řádu
Anna Cavazzini
za skupinu Verts/ALE

Předmět: Směrem k novému programu pro spotřebitele po roce 2020

Krize vyvolaná pandemií COVID-19 má na spotřebitele mnoho různých dopadů a jasně ukázala, že je 
třeba formulovat novou komplexní a soudržnou vizi spotřebitelské politiky, která zohlední poslední 
vývoj a klíčové politické priority v zájmu spravedlivého a udržitelného oživení, a to i z pohledu 
spotřebitelů.

Jednou z klíčových priorit, jak bylo nastíněno v Zelené dohodě pro Evropu a novém akčním plánu pro 
oběhové hospodářství, je posílit postavení spotřebitelů v rámci ekologické transformace tím, že se jim 
poskytne podpora při jejich přechodu od tradičních spotřebitelských modelů k udržitelnější spotřebě. 
V tomto rámci je důraz kladen na to, aby měli spotřebitelé k dispozici spolehlivé informace o 
vlastnostech výrobků, a to včetně jejich životnosti a opravitelnosti. Komise by měla příslušný 
legislativní návrh předložit v druhém čtvrtletí roku 2021. Zajištění stejné míry informovanosti 
spotřebitelů v rámci EU má klíčový význam pro podporu udržitelné spotřeby na celém jednotném trhu 
a pro to, aby se předešlo dalším nejasnostem.

1. Hodlá Komise, s ohledem na výše uvedené skutečnosti, zavést harmonizované a povinné 
označení předpokládané životnosti a celounijní údaje o opravitelnosti výrobků? Bude se tento 
požadavek na uvedení informací vztahovat jen na určité výrobky, nebo budou zavedeny horizontální 
požadavky?

2. Jak hodlá Komise řešit to, že jsou spotřebitelům poskytovány falešné údaje o environmentálních 
vlastnostech výrobků, a zajistit, aby takováto prohlášení mohla být vydávána pouze v případě, že jsou 
jasná, přesná a založená na vědeckých důkazech, aby se tak zamezilo klamání spotřebitelů?

Právní předpisy, které nejsou účinně vymáhány, ohrožují jistotu spotřebitelů a jejich důvěru v jednotný 
trh a vyvolávají další nejasnosti a otázky související s jejich právy, což potvrdila pandemie COVID-19 
a nedávná rozhodnutí některých členských států, kterými byla poškozena práva cestujících vyplývající 
z právních předpisů EU. Tato situace svědčí o tom, že je potřeba, aby byly právní předpisy EU týkající 
se spotřebitelů a jednotného trhu důsledněji a koordinovaněji vymáhány jak na úrovni EU, tak mezi 
členskými státy, a to obzvláště v době nárůstu přeshraničních transakcí souvisejícího se vzestupem 
elektronického obchodu, zejména pak nákupů ze zemí mimo EU.

3. Jakým způsobem bude nový program pro spotřebitele tento problém řešit a bude zahrnovat 
dlouhodobou strategii, která zajistí zvýšenou spolupráci členských států při vymáhání právních 
předpisů, a posílené nástroje pro dohled nad trhem, jako jsou například jednotné předpisy (sankce a 
kontroly) a lepší mechanismus EU pro dohled v těchto otázkách?
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