
PE659.600v01-00

Suuliselt vastatav küsimus O-000066/2020
komisjonile 
Kodukorra artikkel 136
Anna Cavazzini
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Teema: 2020. aasta järgse uue tarbijakaitse tegevuskava väljatöötamine

COVID-19 kriis on tarbijaid mitmel viisil mõjutanud. Selgelt on ilmnenud vajadus tervikliku ja sidusa 
tarbijapoliitika järele, milles võetakse arvesse viimaseid suundumusi ja peamisi poliitilisi prioriteete, et 
saavutada majanduse õiglane ja kestlik taastumine, ning seda ka tarbija seisukohast.

Üks Euroopa rohelises kokkuleppes ja uues ringmajanduse tegevuskavas esitatud poliitilisi prioriteete 
on toetada tarbijaid üleminekul keskkonnasäästlikule majandusele, soodustades säästvamate 
tarbimisharjumuste väljakujunemist. Selle eesmärgi saavutamiseks tuleb tarbijatele pakkuda 
usaldusväärset teavet toote omaduste, sealhulgas selle kasutusea ja parandatavuse kohta. Komisjon 
peaks esitama õigusakti ettepaneku 2021. aasta teiseks kvartaliks. Selleks et soodustada säästvat 
tarbimist kogu ühtsel turul ja vältida edasist segadust, on väga oluline tagada, et ELi tarbijatele 
antakse ühtset teavet.

1. Kas komisjon kavatseb seda arvesse võttes võtta kasutusele ühtlustatud ja kohustusliku 
märgistuse eeldatava kasutusea kohta ning kogu ELi hõlmava parandatavusmärgistuse? Kas sellist 
teavitamisnõuet hakataks kohaldama ainult teatavat liiki toodete suhtes või kehtestatakse 
horisontaalsed nõuded?

2. Kuidas kavatseb komisjon lahendada probleemi, et tarbijatele esitatakse keskkonnaalaseid 
valeväiteid, ning tagada, et väiteid võib esitada ainult siis, kui need on selged, täpsed ja põhinevad 
teaduslikel tõenditel, et vältida tarbijate eksitamist?

Tõhusa jõustamismehhanismita õigusaktid õõnestavad tarbijate usaldust ühtse turu vastu ning 
tekitavad veelgi rohkem segadust ja küsimusi tarbijate õiguste kohta. Seda on näidanud COVID-19 
pandeemia ja mõne liikmesriigi hiljutised otsused, mis piiravad ELi õigusaktidest tulenevaid reisijate 
õigusi. Selline olukord annab tunnistust vajadusest ELi ühtse turu ja tarbijakaitse-eeskirjade 
järjepidevama ja kooskõlastatuma jõustamise järele ELi tasandil ja liikmesriikide vahel. See on eriti 
oluline ajal, mil e-kaubanduse kasvu tõttu suurenevad piiriülesed tehingud, eelkõige tellimused 
väljaspool ELi asuvatest riikidest.

3. Kuidas kavatsetakse uue tarbijakaitse tegevuskava abil see probleem lahendada ja kehtestada 
pikaajaline strateegia, et tagada liikmesriikidevaheline suurem jõustamisalane koostöö ja tõhusamad 
turujärelevalvevahendid, nagu ühtsed eeskirjad (karistused ja kontrollid) ja paremad ELi 
järelevalvemehhanismid?
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