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Θέμα: Προς ένα νέο θεματολόγιο για τους καταναλωτές μετά το 2020

Η κρίση της νόσου COVID-19 επηρέασε τους καταναλωτές με πολλούς τρόπους, και τόνισε την 
ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό όραμα όσον αφορά την πολιτική για τους καταναλωτές, η 
οποία θα λαμβάνει υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις και τις βασικές προτεραιότητες πολιτικής για μια 
δίκαιη και βιώσιμη ανάκαμψη, μεταξύ άλλων από τη σκοπιά των καταναλωτών.

Μία από τις προτεραιότητες πολιτικής, όπως περιγράφονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και 
στο νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία, είναι να ενδυναμωθούν οι καταναλωτές κατά την 
πράσινη μετάβαση, μέσω της στήριξης της στροφής τους από παραδοσιακά προς πιο βιώσιμα 
πρότυπα κατανάλωσης. Στο πλαίσιο αυτό, δίνεται έμφαση στην παροχή αξιόπιστων πληροφοριών 
στους καταναλωτές σχετικά με τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων της 
διάρκειας ζωής και της δυνατότητας επισκευής του. Αναμένεται νομοθετική πρόταση από την 
Επιτροπή το δεύτερο τρίμηνο του 2021. Η εξασφάλιση του ίδιου επιπέδου πληροφόρησης για τους 
καταναλωτές της ΕΕ είναι καίριας σημασίας για την τόνωση της βιώσιμης κατανάλωσης σε ολόκληρη 
την ενιαία αγορά και για την αποφυγή περαιτέρω σύγχυσης.

1. Με βάση τα ανωτέρω, σχεδιάζει η Επιτροπή να θεσπίσει εναρμονισμένη και υποχρεωτική 
επισήμανση σχετικά με την αναμενόμενη διάρκεια ζωής, καθώς και μια βαθμολογία 
επιδιορθωσιμότητας σε επίπεδο ΕΕ; Η εν λόγω απαίτηση πληροφοριών θα ισχύει μόνο για ορισμένες 
κατηγορίες προϊόντων ή θα θεσπιστούν οριζόντιες απαιτήσεις;

2. Πώς προτίθεται η Επιτροπή να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των καταναλωτών που έρχονται 
αντιμέτωποι με ψευδείς ισχυρισμούς περιβαλλοντικού χαρακτήρα και να διασφαλίσει ότι οι ισχυρισμοί 
αυτοί μπορούν να προβάλλονται μόνο εάν είναι σαφείς, ακριβείς και βασίζονται σε επιστημονικά 
στοιχεία, ώστε να μην παραπλανώνται οι καταναλωτές;

Η νομοθεσία χωρίς αποτελεσματική επιβολή θέτει σε κίνδυνο την εμπιστοσύνη των καταναλωτών 
στην ενιαία αγορά, και δημιουργεί περαιτέρω σύγχυση και ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματά τους 
– όπως αποδεικνύεται από την πανδημία COVID-19 και τις πρόσφατες αποφάσεις ορισμένων κρατών 
μελών που θίγουν τα δικαιώματα των επιβατών βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ. Αυτό καταδεικνύει την 
ανάγκη για πιο συνεκτική και συντονισμένη επιβολή των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την προστασία 
των καταναλωτών και την ενιαία αγορά, σε επίπεδο ΕΕ και μεταξύ των κρατών μελών, ειδικά σε μια 
εποχή αυξημένων διασυνοριακών συναλλαγών λόγω της αύξησης του ηλεκτρονικού εμπορίου, ιδίως 
από χώρες εκτός της ΕΕ.

3. Με ποιον τρόπο το νέο θεματολόγιο για τους καταναλωτές θα αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο 
πρόβλημα και θα θεσπίσει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για να εξασφαλιστεί αυξημένη συνεργασία 
μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την επιβολή, καθώς και ενισχυμένα μέσα για την εποπτεία της 
αγοράς, όπως ενιαίοι κανόνες (κυρώσεις και έλεγχοι) και καλύτεροι ενωσιακοί μηχανισμοί εποπτείας;
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