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Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000066/2020
Komisijai 
Reglamenta 136. pants
Anna Cavazzini
Verts/ALE grupas vārdā

Temats: Ceļā uz jaunu patērētāju tiesību aizsardzības programmu pēc 2020. gada

Covid-19 krīze ir daudzējādā ziņā ietekmējusi patērētājus un ir uzsvērusi, ka ir vajadzīgs visaptverošs 
un saskaņots redzējums par patērētāju aizsardzības politiku, kurā ņemtas vērā jaunākās norises un 
galvenās politikas prioritātes taisnīgai un ilgtspējīgai ekonomikas atveseļošanai, tostarp no patērētāju 
viedokļa.

Viena no politikas prioritātēm, kā izklāstīts Eiropas zaļajā kursā un jaunajā rīcības plānā pārejai uz 
aprites ekonomiku, ir nodrošināt zaļās pārkārtošanās sniegtās iespējas patērētājiem, atbalstot viņus 
pārejā no tradicionāliem uz ilgtspējīgākiem patēriņa modeļiem. Šajā sakarā tiek uzsvērta uzticamas 
informācijas sniegšana patērētājiem par produkta īpašībām, tostarp tā kalpošanas ilgumu un 
remontējamību. Sagaidāms, ka Komisija 2021. gada otrajā ceturksnī iesniegs tiesību akta 
priekšlikumu. Lai veicinātu ilgtspējīgu patēriņu visā vienotajā tirgū un izvairītos no turpmākām 
neskaidrībām, ir svarīgi nodrošināt, ka ES patērētājiem tiek sniegta līdzvērtīga informācija.

1. Ņemot to vērā, vai Komisija plāno ieviest saskaņotu un obligātu paredzamā kalpošanas ilguma 
marķējumu, kā arī ES mēroga remontējamības rādītāju? Vai šāda informācijas prasība attieksies tikai 
uz konkrētām produktu kategorijām vai arī tiks ieviesta horizontāli?

2. Kā Komisija plāno risināt problēmu saistībā ar to, ka patērētājiem tiek sniegti nepatiesi apgalvojumi 
attiecībā uz vidi, un nodrošināt to, ka šādus apgalvojumus var sniegt tikai tad, ja tie ir skaidri, precīzi 
un balstīti uz zinātniskiem pierādījumiem un nemaldina patērētājus?

Tiesību akti, kurus efektīvi nepiemēro, apdraud patērētāju paļāvību un uzticēšanos vienotajam tirgum 
un rada papildu neskaidrības un jautājumus par viņu tiesībām — to apliecina Covid-19 pandēmija un 
nesenie dažu dalībvalstu lēmumi, kas kaitē ES tiesību aktos noteiktajām pasažieru tiesībām. Tas 
liecina par vajadzību ES līmenī un starp dalībvalstīm konsekventāk un saskaņotāk īstenot ES 
patērētāju un vienotā tirgus noteikumus, jo īpaši laikā, kad e-komercijas pieauguma dēļ pieaug 
pārrobežu darījumi, jo īpaši ar trešo valstu darījumu partneriem.

3. Kā šo problēmu risinās ar jauno patērētāju tiesību aizsardzības programmu un kādu ilgtermiņa 
stratēģiju izstrādās, lai nodrošinātu ciešāku sadarbību starp dalībvalstīm izpildes jomā un 
pastiprinātus tirgus uzraudzības instrumentus, piemēram, vienotus noteikumus (sankcijas un 
pārbaudes) un uzlabotus ES uzraudzības mehānismus?
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