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Tema: Siekiant sukurti naują vartotojų darbotvarkę laikotarpiui po 2020 m.

COVID-19 krizė įvairiai paveikė vartotojus, ji taip pat atkreipė dėmesį į poreikį išsikelti visapusišką ir 
nuoseklią vartotojų politikos viziją, kuri apimtų pastaruosius įvykius ir esminius teisingo ir tvaraus 
atsigavimo politikos prioritetus, be kita ko, žvelgiant ir iš vartotojo perspektyvos.

Vienas iš politikos prioritetų, kurie nurodyti Europos žaliajame kurse ir naujame Žiedinės ekonomikos 
veiksmų plane, yra įgalinti vartotojus vykdant žaliąją pertvarką, remiant jų perėjimą nuo tradicinių prie 
tvaresnių vartojimo modelių. Pagal šias nuostatas daugiausia dėmesio skiriama patikimam vartotojų 
informavimui apie tam tikro produkto ypatybes, įskaitant gyvavimo trukmę ir galimybę jį sutaisyti. 
Tikimasi, kad pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto Komisija pateiks antrajame 2021 m. 
ketvirtyje. Siekiant paskatinti tvarų vartojimą visoje bendrojoje rinkoje ir išvengti tolesnės sumaišties, 
itin svarbu užtikrinti, jog ES vartotojams būtų teikiama vienoda informacija.

1. Atsižvelgiant į tai, ar Komisija planuoja sukurti suderintą privalomą numatomos gyvavimo trukmės 
ženklinimą, taip pat visoje ES galiojantį galimybės sutaisyti vertinimą balais? Ar šis informacijos 
pateikimo reikalavimas bus taikomas tik tam tikroms produktų kategorijoms, ar bus nustatyti 
horizontalieji reikalavimai?

2. Kaip Komisija ketina spręsti problemą, atsirandančią dėl to, jog vartotojams pateikiami klaidingi 
teiginiai apie ekologiškumą, ir užtikrinti, jog tokius teiginius būtų galima pateikti tik tuomet, jei jie yra 
aiškūs, tikslūs ir pagrįsti moksliniais įrodymais, kad vartotojai nebūtų klaidinami?

Dėl teisės aktų be veiksmingo vykdymo užtikrinimo randasi rizika vartotojų pasitikėjimui bendrąja rinka 
ir tikėjimui ja, dėl to taip pat kyla daugiau sumaišties ir klausimų, susijusių su vartotojų teisėmis, – tai 
įrodė COVID-19 pandemija ir kai kurių valstybių narių pastarojo meto sprendimai, darantys žalą 
keleivių teisėms pagal ES teisę. Tokia padėtis parodo, jog reikia nuoseklesnio ir labiau koordinuoto 
ES vartotojų ir bendrosios rinkos taisyklių vykdymo užtikrinimo ES lygmeniu ir tarp valstybių narių, 
ypač tada, kai, išsiplėtus elektroninės prekybos apimčiai, padaugėjo tarpvalstybinių sandorių, ypač iš 
ne ES šalių.

3. Kaip naujoje vartotojų darbotvarkėje bus sprendžiama ši problema ir ar bus nustatoma ilgalaikė 
strategija siekiant užtikrinti aktyvesnį valstybių narių bendradarbiavimą vykdymo užtikrinimo srityje, 
taip pat ar bus sukurti stipresni rinkos priežiūros instrumentai, pavyzdžiui, vienodos taisyklės (dėl 
sankcijų ir patikrinimų) ir geresni ES priežiūros mechanizmai?
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