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Szóbeli választ igénylő kérdés O-000066/2020
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Anna Cavazzini
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Tárgy: Úton a 2020 utáni időszakra vonatkozó új fogyasztóvédelmi menetrend felé

A Covid19-válság számos módon érintette a fogyasztókat, és hangsúlyozta, hogy a fogyasztóvédelmi 
politika átfogó és koherens jövőképére van szükség, amely számba veszi a közelmúlt fejleményeit és 
a kulcsfontosságú szakpolitikai prioritásokat a méltányos és fenntartható helyreállítás érdekében, 
többek között a fogyasztók szemszögéből is.

Az európai zöld megállapodás és a körforgásos gazdaságra vonatkozó új cselekvési terv egyik 
szakpolitikai prioritása az, hogy a hagyományos fogyasztási mintákról a fenntarthatóbb fogyasztási 
mintákra való átállás támogatása révén jobb helyzetbe hozza a fogyasztókat a zöld átállásban. Ebben 
a keretben a hangsúly a fogyasztók megbízható tájékoztatásán van a termék jellemzőiről, ideértve 
annak élettartamát és javíthatóságát is. A Bizottság várhatóan 2021 második negyedévében nyújt be 
jogalkotási javaslatot. Annak biztosítása, hogy az uniós fogyasztók azonos szintű tájékoztatást 
kapjanak, kulcsfontosságú a fenntartható fogyasztásnak az egységes piacon való fellendítéséhez és 
a további félreértések elkerüléséhez.

1. Ezt figyelembe véve tervezi-e a Bizottság a várható élettartamra vonatkozó harmonizált és kötelező 
címkézés, valamint az egész EU-ra kiterjedő javíthatósági pontszámrendszer bevezetését? Ez a 
tájékoztatási követelmény csak bizonyos termékkategóriákra vonatkozik majd, vagy horizontális 
követelményeket vezetnek be?

2. Hogyan szándékozik a Bizottság kezelni azt a problémát, hogy a fogyasztók hamis környezeti 
állításokkal szembesülnek, és biztosítani, hogy ilyen állításokat csak akkor lehessen tenni, ha azok 
egyértelműek, pontosak és tudományos bizonyítékokon alapulnak, hogy ne lehessen félrevezetni a 
fogyasztókat?

A hatékony érvényesítést nélkülöző jogszabályok veszélyeztetik a fogyasztók egységes piacba vetett 
bizalmát, és további zavarokat és kérdéseket vetnek fel jogaikkal kapcsolatban – amint azt a 
Covid19-világjárvány és egyes tagállamok közelmúltbeli, az uniós jogszabályok szerinti utasjogokat 
sértő határozatai is bizonyítják. Ez jól illusztrálja az uniós fogyasztóvédelmi és egységes piaci 
szabályok következetesebb és összehangoltabb érvényesítésének szükségességét uniós szinten és 
a tagállamok között egyaránt, különösen egy olyan időszakban, amikor – különösen az EU-n kívüli 
országokból származó – az e-kereskedelem térnyerése miatt megnőtt a határokon átnyúló ügyletek 
száma.

3. Hogyan kezeli az új fogyasztóvédelmi menetrend ezt a problémát, és alakít ki hosszú távú 
stratégiát a végrehajtás terén a tagállamok közötti fokozott együttműködés biztosítására, valamint 
megerősített piacfelügyeleti eszközöket, például egységes szabályokat (szankciókat és 
ellenőrzéseket) és jobb uniós felügyeleti mechanizmusokat?
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