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Om: På vej mod en ny forbrugerdagsorden efter 2020

Covid-19-krisen har påvirket forbrugerne på mange måder og understreget behovet for en omfattende 
og sammenhængende vision for forbrugerpolitik, der tager højde for den nyeste udvikling og de 
vigtigste politiske prioriteter med hensyn til en retfærdig og bæredygtig genopretning – også fra 
forbrugernes perspektiv.

En af de politiske prioriteter, der er skitseret i den europæiske grønne pagt og den nye 
handlingsplanen for den cirkulære økonomi, er at styrke forbrugerne indflydelse på den grønne 
omstilling ved at støtte overgangen fra traditionelle til mere bæredygtige forbrugsmønstre. Inden for 
disse rammer lægges der vægt på at give forbrugerne pålidelige oplysninger om et produkts 
egenskaber, herunder dets levetid og reparerbarhed. Kommissionen forventes at forelægge et 
lovgivningsforslag i andet kvartal af 2021. Det er afgørende at sikre, at EU-forbrugere får de samme 
oplysninger med henblik på at fremme bæredygtigt forbrug i hele det indre marked og for at undgå 
yderligere forvirring.

1. Planlægger Kommissionen på denne baggrund at indføre en harmoniseret og obligatorisk 
mærkning vedrørende forventet levetid samt et pointsystem for reparerbarhed i hele EU? Vil dette 
oplysningskrav kun gælde for visse produktkategorier, eller vil der blive indført horisontale krav?

2. Hvordan agter Kommissionen at tackle problemet med forbrugere, der udsættes for falske 
miljøanprisninger, og sikre, at sådanne anprisninger kun kan fremsættes, hvis de er klare, præcise og 
baseret på videnskabelig dokumentation, så forbrugerne ikke vildledes?

Lovgivning uden effektiv håndhævelse bringer forbrugernes tillid til det indre marked i fare og skaber 
yderligere forvirring og spørgsmål om deres rettigheder – hvilket blev påvist under covid-19-
pandemien og som følge af visse medlemsstaters nylige beslutninger, der var til skade for 
passagerrettigheder i henhold til EU-lovgivningen. Dette illustrerer behovet for en mere konsekvent og 
koordineret håndhævelse af EU's regler for forbrugere og det indre marked, både på EU-plan og 
mellem medlemsstaterne, navnlig i en tid med øgede grænseoverskridende transaktioner som følge 
af den stigende e-handel, navnlig fra lande uden for EU.

3. Hvordan vil den nye forbrugerdagsorden løse dette problem og fastlægge en langsigtet strategi for 
at sikre øget samarbejde mellem medlemsstaterne om håndhævelse samt styrkede instrumenter til 
markedsovervågning, f.eks. ensartede regler (sanktioner og kontrol) og bedre EU-tilsynsmekanismer?
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