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Grozījums Nr. 112
Julia Reda
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A8-0029/2019
Daniel Dalton
ES patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu labāka izpilde un modernizēšana
(COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD))

Direktīvas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Tomēr izpildes pieredze ir 
parādījusi, ka patērētājiem, tirgotājiem un 
valstu kompetentajām iestādēm var nebūt 
skaidrs, kura komercprakse varētu būt 
pretrunā Direktīvai 2005/29/EK, jo nav 
skaidru noteikumu. Tāpēc Direktīva 
2005/29/EK būtu jāgroza, lai nodrošinātu 
juridisko noteiktību gan tirgotājiem, gan 
tiesībaizsardzības iestādēm, lai 
nepārprotami reglamentētu produkta kā 
tāda produkta tirgvedību, kurš ir identisks 
tādam pašam produktam, kas tiek laists 
tirgū vairākās citās dalībvalstīs, ja 
minētajiem produktiem ir ievērojami 
atšķirīgs sastāvs vai īpašības. 
Kompetentajām iestādēm būtu atsevišķi 
jānovērtē un jāizskata šāda prakse 
saskaņā ar direktīvas noteikumiem. Veicot 
novērtējumu, kompetentajai iestādei būtu 
jāņem vērā, vai patērētāji var viegli 
noteikt šādu diferenciāciju, tirgotāja 
tiesības viena un tā un paša zīmola 
produktus pielāgot dažādiem 
ģeogrāfiskajiem tirgiem leģitīmu faktoru 
dēļ, piemēram, izejvielu pieejamība vai 
sezonalitāte, definētās patērētāju vēlmes 
vai brīvprātīgas stratēģijas, kuru mērķis ir 
uzlabot piekļuvi veselīgai un uzturvielām 
bagātai pārtikai, kā arī tirgotāju tiesības 
dažādos ģeogrāfiskajos tirgos piedāvāt 
viena un tā paša zīmola produktus 

(43) Tomēr izpildes pieredze ir 
parādījusi, ka patērētājiem, tirgotājiem un 
valstu kompetentajām iestādēm var nebūt 
skaidrs, kura komercprakse varētu būt 
pretrunā Direktīvai 2005/29/EK, jo nav 
skaidru noteikumu. Tāpēc Direktīva 
2005/29/EK būtu jāgroza, lai nodrošinātu 
juridisko noteiktību gan tirgotājiem, gan 
tiesībaizsardzības iestādēm, lai 
nepārprotami reglamentētu produkta kā 
tāda produkta tirgvedību, kurš ir identisks 
vai šķietami identisks tādam pašam 
produktam, kas tiek laists tirgū citā 
dalībvalstī, ja minētajiem produktiem ir 
ievērojami atšķirīgs sastāvs vai īpašības. 
Tāpēc, iekļaujot šo praksi Direktīvas 
2005/29/EK I pielikumā, būtu jāpanāk 
lielāka noteiktība, aizliedzot to jebkuros 
apstākļos. Šis noteikums neierobežo 
tirgotāja tiesības pielāgot tā paša zīmola 
produktus piemērojamo valsts prasību vai 
izejvielu pieejamības vai sezonālā 
rakstura dēļ ar noteikumu, ka šo produktu 
kvalitāte neatšķiras un ka patērētāji ir 
skaidri informēti par to ar skaidri 
salasāmu marķējumu.
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dažādos svara vai tilpuma iepakojumos.

Or. en
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Direktīva 2005/29/EK
I pielikums – 13.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) direktīvas 6. panta 2. punktam 
pievieno šādu c) apakšpunktu:

(6a) direktīvas I pielikumā iekļauj šādu 
punktu:

c) jebkuru produkta kā tāda produkta 
tirgvedību, kurš ir identisks tādam pašam 
produktam, kas tiek laists tirgū vairākās 
citās dalībvalstīs, ja minētajiem 
produktiem ir ievērojami atšķirīgs sastāvs 
vai īpašības;

“13.a ja apgalvo vai kā citādi ar produkta 
izskatu, aprakstu vai attēlojumu rada 
iespaidu, ka tas ir identisks vai šķietami 
identisks citam produktam, ko tirgo citā 
dalībvalstī, lai gan minētajiem produktiem 
ir atšķirīgs sastāvs vai īpašības.”;

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu Negodīgas komercprakses direktīvas I pielikumā iekļauj praksi tirgot 
atšķirīgas kvalitātes produktus kā identiskus, lai aizliegtu to jebkuros apstākļos. Ja šo 
noteikumu pieņems, no minētās direktīvas būtu jāsvītro 6. panta 2. punkts (sākotnējā 
Komisijas priekšlikuma c) punkts).


