
PE659.600v01-00

Vprašanje za ustni odgovor O-000066/2020
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Anna Cavazzini
v imenu skupine Verts/ALE

Zadeva: Za novo agendo za potrošnike po letu 2020

Pandemija COVID-19 je potrošnike prizadela na različne načine, ob tem pa je izpostavila potrebo po 
celoviti in dosledni viziji potrošniške politike, ki bo upoštevala nedavne dogodke in ključne prednostne 
naloge politike za pravično in trajnostno okrevanje, tudi z vidika potrošnikov.

Ena od prednostnih nalog politike, zapisana v evropskem zelenem dogovoru in novem akcijskem 
načrtu za krožno gospodarstvo, je krepitev vloge potrošnikov v zelenem prehodu s podpiranjem 
njihovega prehoda s tradicionalnih na bolj trajnostne vzorce potrošnje. V tem okviru je poudarek na 
zagotavljanju zanesljivih informacij potrošnikom o značilnostih proizvodov, vključno z njihovo 
življenjsko dobo in popravljivostjo. Pričakuje se, da bo Komisija zakonodajni predlog predložila v drugi 
četrtini leta 2021. Ključno je zagotoviti, da bodo potrošniki v EU deležni enake ravni informacij, da bi 
tako spodbudili trajnostno potrošnjo po celotnem enotnem trgu in preprečili dodatno zmedo.

1. Glede na navedeno, ali namerava Komisija uvesti usklajeno in obvezno označevanje pričakovane 
življenjske dobe ter oznako popravljivosti za vso EU? Ali bo ta zahteva glede informacij veljala le za 
nekatere kategorije proizvodov, ali pa se bodo uvedle horizontalne zahteve?

2. Kako namerava Komisija obravnavati težavo potrošnikov, ki se soočajo z lažnimi okoljskimi 
trditvami, ter zagotoviti, da bo mogoče tovrstne trditve postaviti le, če bodo jasne, natančne in 
temeljile na znanstvenih dokazih, da ne bi zavajali potrošnikov?

Zakonodaja brez učinkovitega izvrševanja pomeni grožnjo za gotovost in zaupanje potrošnikov v 
enotni trg ter povzroča dodatno zmedo in vprašanja glede njihovih pravic – kot se je pokazalo med 
pandemijo COVID-19 in kot izhaja iz nedavnih odločitev nekaterih držav članic, ki so bile v škodo 
pravicam potnikov v okviru zakonodaje EU. To nakazuje, da je potrebno bolj dosledno in usklajeno 
izvrševanje pravil EU glede potrošnikov in enotnega trga, tako na ravni EU kot med državami 
članicami, zlasti v času večjega obsega čezmejnih transakcij zaradi vzpona e-trgovanja, zlasti v 
državah zunaj EU.

3. Kako se bo z novo agendo za potrošnike obravnavala ta težava in uvedla dolgoročna strategija, da 
bi zagotovili večje sodelovanje med državami članicami glede izvrševanja, pa tudi okrepljene 
instrumente za tržni nadzor, kot so enotna pravila (kazni in preverjanja) ter boljši mehanizmi EU za 
nadzor?
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