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Julia Reda
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0029/2019
Daniel Dalton
Geresnis ES vartotojų apsaugos taisyklių vykdymo užtikrinimas ir modernizavimas
(COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD))

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) tačiau, kaip rodo vykdymo 
užtikrinimo patirtis, nesant tikslios 
nuostatos vartotojams, prekiautojams ir 
nacionalinėms kompetentingoms 
institucijoms gali būti neaišku, kokia 
komercinė praktika galėtų prieštarauti 
Direktyvai 2005/29/EB. Todėl, siekiant 
užtikrinti teisinį tikrumą tiek 
prekiautojams, tiek vykdymo užtikrinimo 
institucijoms, Direktyva 2005/29/EB turėtų 
būti iš dalies pakeista aiškiai 
reglamentuojant prekybą produktu kaip 
tapačiu tokiam pat keliose kitose valstybėse 
narėse parduodamam produktui, kai tų 
produktų sudėtis ar savybės gerokai 
skiriasi. Kompetentingos institucijos tokią 
veiklą kiekvienu konkrečiu atveju turėtų 
vertinti ir nagrinėti pagal direktyvos 
nuostatas. Atlikdama vertinimą 
kompetentinga institucija turėtų 
atsižvelgti į prekiautojo teisę to paties 
prekės ženklo produktus pritaikyti 
skirtingoms geografinėms rinkoms dėl 
teisėtų priežasčių, kaip antai vietinės ar 
sezoninės žaliavų pasiūlos, nustatytų 
vartotojų prioritetų ar savanoriškų 
strategijų, kuriomis siekiama didinti 
galimybes maitintis sveikai ir maistingai, 
taip pat į prekiautojo teisę skirtingose 
geografinėse rinkose to paties prekės 
ženklo produktus siūlyti skirtingo svorio 

(43) tačiau, kaip rodo vykdymo 
užtikrinimo patirtis, nesant tikslios 
nuostatos vartotojams, prekiautojams ir 
nacionalinėms kompetentingoms 
institucijoms gali būti neaišku, kokia 
komercinė praktika galėtų prieštarauti 
Direktyvai 2005/29/EB. Todėl, siekiant 
užtikrinti teisinį tikrumą tiek 
prekiautojams, tiek vykdymo užtikrinimo 
institucijoms, Direktyva 2005/29/EB turėtų 
būti iš dalies pakeista aiškiai 
reglamentuojant prekybą produktu kaip 
tapačiu arba iš pažiūros tapačiu tokiam 
pat kitoje valstybėje narėje parduodamam 
produktui, kai tų produktų sudėtis ar 
savybės skiriasi. Todėl šios praktikos 
įtraukimas į Direktyvos 2005/29/EB I 
priedą turėtų padėti užtikrinti didesnį 
tikrumą, ją uždraudžiant bet kokiomis 
aplinkybėmis. Ši nuostata neapriboja 
prekiautojo teisės pritaikyti to paties prekės 
ženklo produktų atsižvelgiant į 
galiojančius nacionalinius reikalavimus 
arba vietinę ar sezoninę žaliavų pasiūlą, 
jei tokių gaminių kokybė nesiskiria, o 
vartotojai yra aiškiai apie tai 
informuojami įskaitomu ženklinimu;
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ar tūrio pakuotėse;

Or. en
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Direktyva 2005/29/EB
I priedo 13 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) 6 straipsnio 2 dalyje įterpiamas c 
punktas:

6a) Į I priedą įterpiama ši dalis:

c) bet kokią prekybą produktu kaip 
tapačiu tokiam pat keliose kitose 
valstybėse narėse parduodamam 
produktui, nors tų produktų sudėtis ar 
savybės gerokai skiriasi.“

„13a. teigimas arba įspūdžio sudarymas 
išvaizda, aprašu arba vaizdiniu 
pristatymu, kad produktas yra tapatus ar 
iš pažiūros tapatus kitam produktui, 
parduodamam kitoje valstybėje narėje, 
nors tų produktų sudėtis ar savybės 
skiriasi.“;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas apima skirtingos kokybės produktų rinkodaros praktikos, kai juos siekiama 
parduoti kaip tapačius pagal NKVD I priedą, draudimą bet kokiomis aplinkybėmis. Jei ši 
nuostata bus priimta, ji turėtų būti išbraukta iš Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos 6 
straipsnio 2 dalies (pradinio Komisijos pasiūlymo c punktas).


