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Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000066/2020
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Anna Cavazzini
w imieniu grupy Verts/ALE

Przedmiot: W stronę nowego programu na rzecz konsumentów po 2020 r.

Kryzys związany z COVID-19 odbił się na konsumentach na wielu płaszczyznach i uwydatnił potrzebę 
kompleksowej i spójnej wizji polityki konsumenckiej, która uwzględniałaby najnowsze wydarzenia i 
kluczowe priorytety polityczne z myślą o sprawiedliwej i trwałej odbudowie, przyjmując także 
perspektywę konsumenta.

Jednym z priorytetów politycznych określonych w Europejskim Zielonym Ładzie i nowym planie 
działania dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym jest wzmocnienie pozycji konsumentów w 
zielonej transformacji dzięki wspieraniu ich przejścia z tradycyjnych modeli konsumpcji na bardziej 
zrównoważone. W tym kontekście kładzie się nacisk na dostarczanie konsumentom rzetelnych 
informacji o cechach produktu, w tym jego trwałości i możliwości naprawy. W drugim kwartale 2021 r. 
Komisja ma przedstawić stosowny wniosek ustawodawczy. Chcąc pobudzić zrównoważoną 
konsumpcję na jednolitym rynku i zapobiec jeszcze większemu zamieszaniu, należy przede 
wszystkim dopilnować, aby konsumenci w całej UE byli tak samo poinformowani.

1. Czy w związku z tym Komisja zamierza wprowadzić obowiązek umieszczania na produktach 
zharmonizowanych informacji o ich przewidywanej trwałości, a także unijną punktację dotyczącą 
możliwości naprawy? Czy wymóg umieszczania informacji będzie dotyczył tylko niektórych kategorii 
produktów czy też zostaną wprowadzone wymogi horyzontalne?

2. W jaki sposób Komisja zamierza rozwiązać problem konsumentów padających ofiarą fałszywych 
twierdzeń dotyczących ekologiczności oraz dopilnować, by twierdzenia te były dozwolone jedynie 
wtedy, gdy są jasne, dokładne i oparte na dowodach naukowych, tak aby nie wprowadzać 
konsumentów w błąd?

Przepisy, które nie są w rzeczywistości egzekwowane, podważają zaufanie konsumentów do 
jednolitego rynku, zwiększają ich dezorientację i skłaniają do zadawania pytań o ich prawa, jak 
zresztą pokazała pandemia COVID-19 i ostatnie decyzje niektórych państw członkowskich podjęte ze 
szkodą dla praw pasażerów wynikających z prawodawstwa UE. Świadczy to o potrzebie bardziej 
spójnego i skoordynowanego egzekwowania unijnych przepisów dotyczących konsumentów i 
jednolitego rynku, zarówno na szczeblu UE, jak i między państwami członkowskimi, zwłaszcza w 
czasach coraz częstszych transakcji transgranicznych spowodowanych rozwojem handlu 
elektronicznego, w szczególności pochodzącego z krajów pozaunijnych.

3. Jak problem ten zostanie rozwiązany w nowym programie na rzecz konsumentów i w jaki sposób 
program ten wprowadzi długoterminową strategię służącą zacieśnieniu współpracy między państwami 
członkowskimi w zakresie egzekwowania przepisów, a także wzmocnieniu instrumentów nadzoru 
rynku, takich jak jednolite przepisy (kary i kontrole) i skuteczniejsze mechanizmy nadzoru na szczeblu 
UE?
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