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Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000066/2020
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Anna Cavazzini
namens de Verts/ALE-Fractie

Betreft: Naar een nieuwe consumentenagenda voor ná 2020

De COVID-19-crisis heeft consumenten op vele manieren getroffen en duidelijk gemaakt dat er 
behoefte is aan een alomvattende en coherente visie op consumentenbeleid die rekening houdt met 
de recente ontwikkelingen en de voornaamste beleidsprioriteiten voor een billijk en duurzaam herstel, 
waaronder vanuit een consumentenperspectief.

Eén van de beleidsprioriteiten, zoals geschetst in de Europese Green Deal en het nieuwe actieplan 
voor de circulaire economie, is de empowerment van consumenten in de groene transitie door ze te 
helpen bij de overstap van traditionele op meer duurzame consumptiepatronen. Binnen dit kader ligt 
de nadruk op het verstrekken van betrouwbare informatie aan consumenten over de kenmerken van 
een product, waaronder de levensduur en de repareerbaarheid ervan. De Commissie gaat naar 
verwachting in het tweede kwartaal van 2021 een wetgevingsvoorstel presenteren. Om duurzame 
consumptie overal in de interne markt te bevorderen en verdere verwarring te voorkomen, is het 
belangrijk dat de consumenten in de EU over hetzelfde informatieniveau beschikken.

1. Gaat de Commissie, gezien het voorgaande, een voorstel presenteren voor geharmoniseerde en 
verplichte etikettering over de verwachte levensduur van producten, alsook voor een EU-brede 
reparatiescore? Zal deze informatieverplichting alleen gelden voor bepaalde productcategorieën, of 
betreft het een horizontaal vereiste?

2. Hoe denkt de Commissie het probleem op te lossen van consumenten die met onjuiste 
milieuclaims worden geconfronteerd, en ervoor zorgen dat dergelijke claims uitsluitend kunnen 
worden gemaakt indien ze duidelijk en accuraat zijn, en stoelen op wetenschappelijk bewijs, om te 
voorkomen dat consumenten worden misleid?

Wetgeving zonder doeltreffende handhaving houdt het risico in dat consumenten hun geloof en 
vertrouwen in de interne markt verliezen, en zorgt voor meer verwarring en vragen in verband met 
hun rechten, zoals is gebleken bij de COVID-19-pandemie en de recente beslissingen van enkele 
lidstaten met een negatieve uitwerking op passagiersrechten uit hoofde van de EU-wetgeving. Dit 
illustreert het belang van een consistentere en meer gecoördineerde handhaving van de 
consumenten- en internemarktregels van de EU, zowel op EU- als lidstaatniveau, in het bijzonder in 
een tijd van toenemende grensoverschrijdende transacties door de opkomst van de elektronische 
handel, met name van landen buiten de EU.

3. Hoe gaat de nieuwe consumentenagenda dit probleem aanpakken en bijdragen aan de 
ontwikkeling van een langetermijnstrategie met het oog op meer samenwerking tussen de lidstaten op 
het gebied van handhaving, alsook van versterkte instrumenten voor markttoezicht, zoals uniforme 
regels (sancties en controles) en betere toezichtmechanismen op EU-niveau?
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