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Pitanje za usmeni odgovor O-000066/2020
upućeno Komisiji
Članak 136. Poslovnika
Anna Cavazzini
u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Predmet: Put prema novom planu za potrošače nakon 2020.

Kriza prouzročena bolešću COVID-19 na mnogo je načina utjecala na potrošače te je naglasila 
potrebu za sveobuhvatnom i dosljednom vizijom politike zaštite potrošača u kojoj će se sagledati 
najnovija kretanja i ključni prioriteti politike za pravedan i održiv oporavak, pa i iz perspektive 
potrošača.

Jedan od prioriteta politike, kako je navedeno u europskom zelenom planu i novom akcijskom planu 
za kružno gospodarstvo, jest osnažiti potrošače u zelenoj tranziciji podupiranjem njihova prelaska s 
tradicionalnih na održivije obrasce potrošnje. U tom okviru naglasak je na pružanju pouzdanih 
informacija potrošačima o obilježjima proizvoda, uključujući njegov vijek trajanja i mogućnost 
popravka. Očekuje se da će Komisija podnijeti zakonodavni prijedlog u drugom tromjesečju 2021. 
Jamčenje jednake razine informacija za potrošače u EU-u ključno je za poticanje održive potrošnje na 
cijelom jedinstvenom tržištu i za izbjegavanje daljnjih nejasnoća.

1. S obzirom na navedeno, planira li Komisija uvesti usklađeno i obvezno označivanje očekivanog 
vijeka trajanja, kao i ocjenu popravaka diljem EU-a? Hoće li se taj zahtjev u pogledu informacija 
primjenjivati samo na određene kategorije proizvoda ili će se uvesti horizontalni zahtjevi?

2. Kako Komisija namjerava riješiti problem potrošača koji se suočavaju s lažnim tvrdnjama o zaštiti 
okoliša i osigurati da se takve tvrdnje mogu iznijeti samo ako su jasne, točne i utemeljene na 
znanstvenim dokazima kako se potrošače ne bi dovelo u zabludu?

Zakonodavstvo bez učinkovite provedbe ugrožava povjerenje potrošača u jedinstveno tržište te stvara 
dodatne nejasnoće i pitanja o njihovim pravima, što je dokazano pandemijom bolesti COVID-19 i 
nedavnim odlukama nekih država članica koje štete pravima putnika prema zakonodavstvu EU-a. To 
pokazuje potrebu za dosljednijom i koordiniranom provedbom pravila EU-a o zaštiti potrošača i 
jedinstvenom tržištu na razini EU-a i među državama članicama, posebno u vrijeme povećanih 
prekograničnih transakcija zbog porasta e-trgovine, i to osobito iz zemalja izvan EU-a.

3. Kako će se novim planom za potrošače riješiti taj problem i uspostaviti dugoročna strategija kako bi 
se osigurala pojačana suradnja među državama članicama u provedbi te ojačani instrumenti za 
nadzor tržišta, kao što su jedinstvena pravila (kazne i provjere) i bolji nadzorni mehanizmi EU-a?
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