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Предложение за директива
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) Опитът от прилагането обаче 
показва, че потребителите, търговците и 
националните компетентни органи може 
да не са наясно с това кои търговски 
практики може да са в противоречие с 
Директива 2005/29/EО при липсата на 
изрична разпоредба. Поради тази 
причина Директива 2005/29/EО следва 
да бъде изменена, за да се гарантира 
правната сигурност както за търговците, 
така и за правоприлагащите органи, като 
се разгледа изрично проблемът за 
предлагането на продукт като 
идентичен на същия продукт, предлаган 
на пазара на няколко други държави 
членки, докато тези продукти се 
различават значително по състав и 
характеристики. Компетентните 
органи трябва да оценяват и да се 
отнасят към такива практики според 
всеки конкретен случай в 
съответствие с разпоредбите на 
Директивата. При извършване на 
оценката, компетентният орган 
трябва да вземе под внимание дали 
това разграничаване може лесно да 
бъде установено от потребителите, 
правото на търговеца да адаптира 
продуктите от една и съща марка 
спрямо различните географски пазари 
заради законосъобразни фактори, 

(43) Опитът от прилагането обаче 
показва, че потребителите, търговците и 
националните компетентни органи може 
да не са наясно с това кои търговски 
практики може да са в противоречие с 
Директива 2005/29/EО при липсата на 
изрична разпоредба. Поради тази 
причина Директива 2005/29/EО следва 
да бъде изменена, за да се гарантира 
правната сигурност както за търговците, 
така и за правоприлагащите органи, като 
се разгледа изрично проблемът за 
предлагането на продукт като 
идентичен или привидно идентичен на 
същия продукт, предлаган на пазара на 
друга държава членка, докато тези 
продукти се различават по състав и 
характеристики. Следователно 
включването на тази практика в 
списъка в приложение I към 
Директива 2005/29/ЕО трябва да 
доведе до по-голяма сигурност, като я 
забрани при всякакви обстоятелства. 
Тази разпоредба не ограничава правото 
на търговеца да адаптира продуктите от 
една и съща марка поради 
приложимите национални изисквания 
или наличност или сезонност на 
суровини, при условие че качеството 
на тези продукти не се различава, а 
потребителите са ясно информирани 
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като например наличност или 
сезонност на суровини, определени 
предпочитания на потребителите 
или доброволни стратегии, целящи да 
подобрят достъпа до здравословни и 
питателни храни, както и правото на 
търговците да предлагат продукти от 
същата марка в опаковки с различно 
тегло или обем на различните 
географски пазари.

за това с четлив етикет.

Or. en
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
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Приложение I – параграф 13 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В параграф 2 на член 6 се 
вмъква следната буква в) :

(6a) В приложение І се вмъква 
следният параграф:

в) Всяко предлагане на продукт 
като идентичен на същия продукт, 
предлаган на пазара в няколко други 
държави членки, когато тези продукти 
имат значителни разлики в състава или 
характеристиките;

„13a. Посочване или създаване на 
впечатление чрез външен вид, 
описание или изображение, че даден 
продукт е идентичен или привидно 
идентичен на същия продукт, предлаган 
на пазара в друга държава членка, 
когато тези продукти имат разлики в 
състава или характеристиките;“;

Or. en

Обосновка

С това изменение в приложение I към Директивата за нелоялните търговски 
практики (ДНТП) се добавя практиката на предлагане на пазара на продукти с 
различно качество като идентични, така че тя да бъде забранено при всички 
обстоятелства. Ако бъде приета, разпоредбата следва да бъде заличена от член 6, 
параграф 2 от ДНТП (буква в) от първоначалното предложение на Комисията).


