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Subiect: Către o nouă agendă pentru consumatori după 2020

Criza provocată de COVID-19 a afectat consumatorii în multe feluri și a scos în evidență necesitatea 
unei viziuni cuprinzătoare și coerente a politicii de protecție a consumatorilor, care să țină seama de 
evoluțiile recente și de principalele priorități în materie de politică pentru o redresare echitabilă și 
sustenabilă, inclusiv din perspectiva consumatorului.

Una dintre prioritățile de politică, reliefată în Pactul verde european și în noul Plan de acțiune pentru 
economia circulară, este capacitarea consumatorilor în cadrul tranziției verzi, sprijinind trecerea lor de 
la modele tradiționale de consum către modele mai sustenabile. În acest context, accentul este pus 
pe furnizarea de informații fiabile consumatorilor cu privire la caracteristicile unui produs, inclusiv la 
durata sa de viață și la potențialul de reparare. Se așteaptă o propunere legislativă din partea 
Comisiei în al doilea trimestru al anului 2021. Pentru a stimula consumul sustenabil în cadrul pieței 
unice și pentru a evita noi confuzii, este esențial să li se asigure consumatorilor din UE același nivel 
de informații.

1. Având în vedere aceste lucruri, intenționează Comisia să introducă o etichetare armonizată și 
obligatorie privind durata de viață preconizată, precum și un punctaj privind potențialul de reparare la 
nivelul UE? Această cerință de informare se va aplica numai anumitor categorii de produse sau vor fi 
introduse cerințe orizontale?

2. Cum intenționează Comisia să rezolve problema mențiunilor ecologice false cu care se confruntă 
consumatorii și să se asigure că aceste mențiuni pot fi formulate numai dacă sunt clare, exacte și 
bazate pe dovezi științifice, astfel încât să nu-i inducă în eroare pe consumatori?

Legislația fără o asigurare eficientă a aplicării sale pune în pericol încrederea consumatorilor în piața 
unică și creează noi confuzii și întrebări cu privire la drepturile lor, așa cum o demonstrează 
pandemia de COVID-19 și deciziile recente ale unor state membre, care aduc atingere drepturilor 
pasagerilor în temeiul legislației UE. Acest lucru ne arată că este nevoie să se asigure aplicarea 
normelor UE privind consumatorii și piața unică într-un mod mai consecvent și mai coordonat, la 
nivelul UE și între statele membre, în special într-un moment de intensificare a tranzacțiilor 
transfrontaliere ca urmare a creșterii comerțului electronic, în special din țări din afara UE.

3. Cum va încerca noua agendă pentru consumatori să rezolve această problemă și cum va stabili o 
strategie pe termen lung pentru a asigura o mai bună cooperare între statele membre în ceea ce 
privește asigurarea punerii în aplicare și instrumente consolidate pentru supravegherea pieței, cum ar 
fi norme uniforme (sancțiuni și controale) și mecanisme de supraveghere mai eficiente la nivelul UE?
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