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Proposta għal direttiva
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) Madankollu, l-esperjenza wriet li 
jista' ma jkunx ċar għall-konsumaturi, 
kummerċjanti u awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti liema prattiki kummerċjali 
jjistgħu tmorru kontra d-
Direttiva 2005/29/KE fin-nuqqas ta' 
dispożizzjoni espliċita. Għalhekk, jinħtieġ 
li d-Direttiva 2005/29/KE tiġi emendata 
biex tiġi żgurata ċertezza legali kemm 
għall-kummerċjanti kif ukoll għall-
awtoritajiet tal-infurzar billi tipprovdi 
b'mod espliċitu t-tqegħid fis-suq ta' prodott 
bħala identiċi mal-istess prodott impoġġi 
fis-suq f'diversi Stati Membri oħra, meta 
dawn il-prodotti jkunu differenti b'mod 
sinifikanti fil-kompożizzjoni jew il-
karatteristiċi. Jinħtieġ li l-awtoritajiet 
kompetenti jivvalutaw u jindirizzaw fuq 
bażi ta' każ b'każ prattiki bħal dawn skont 
id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva. Fit-
twettiq tal-valutazzjoni tagħha, jinħtieġ li 
l-awtorità kompetenti tqis jekk tali 
differenza tkunx faċilment identifikabbli 
mill-konsumaturi, dritt ta' kummerċjant li 
jadatta għal prodotti tal-istess marka fi 
swieq ġeografiċi differenti minħabba 
fatturi leġittimi, bħad-disponibbiltà jew l-
istaġunalità tal-materja prima, preferenzi 
definiti ta' klijenti jew strateġiji volontarji 
bil-għan li jitjieb l-aċċess għal ikel tajjeb 
għas-saħħa u nutrittiv, kif ukoll id-dritt 

(43) Madankollu, l-esperjenza wriet li 
jista' ma jkunx ċar għall-konsumaturi, 
kummerċjanti u awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti liema prattiki kummerċjali 
jistgħu jmorru kontra d-
Direttiva 2005/29/KE fin-nuqqas ta' 
dispożizzjoni espliċita. Għalhekk, jenħtieġ 
li d-Direttiva 2005/29/KE tiġi emendata 
biex tiġi żgurata ċertezza legali kemm 
għall-kummerċjanti kif ukoll għall-
awtoritajiet tal-infurzar billi tiġi indirizzata 
b'mod espliċitu l-kummerċjalizzazzjoni ta' 
prodott bħala identiku jew li jidher 
identiku għall-istess prodott 
ikkummerċjalizzat fi Stat Membru ieħor, 
meta dawn il-prodotti jkunu differenti fil-
kompożizzjoni jew il-karatteristiċi. 
Għalhekk jenħtieġ li l-elenkar ta' din il-
prattika fl-Anness I tad-
Direttiva 2005/29/KE jwassal għal 
ċertezza ikbar billi tiġi pprojbita fiċ-
ċirkostanzi kollha. Din id-dispożizzjoni 
ma tirrestrinġix id-dritt ta' kummerċjant li 
jadatta prodotti tal-istess marka minħabba 
r-rekwiżiti nazzjonali applikabbli jew id-
disponibbiltà jew l-istaġunalità tal-materja 
prima dment li l-kwalità ta' tali prodott ma 
jvarjax u l-konsumaturi jkunu infurmati 
b'mod ċar b'dan permezz ta' tikketta li 
tinqara sew.
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tal-kummerċjanti li joffru prodotti tal-
istess marka f'pakketti ta' piż jew volum 
differenti fi swieq ġeografiċi differenti.

Or. en
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Direttiva 2005/29/KE
Anness I – paragrafu 13a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Jiżdied il-punt (c) li ġej jiddaħħal 
fil-paragrafu 2 tal-Artikolu 6:

(6a) Il-paragrafu li ġej jiddaħħal fl-
Anness I:

(c) Kwalunkwe kummerċjalizzazzjoni 
ta' prodott bħala identiċi mal-istess prodott 
impoġġi fis-suq f'diversi Stati Membri 
oħra, meta dawn il-prodotti jkunu 
differenti b'mod sinifikanti fil-
kompożizzjoni jew il-karatteristiċi;

"13a. Id-dikjarazzjoni jew il-ħolqien ta' 
impressjoni permezz tal-apparenza, id-
deskrizzjoni jew ir-rappreżentazzjoni bl-
istampi li prodott huwa identiku jew jidher 
identiku għall-istess prodott 
ikkummerċjalizzat fi Stat Membru ieħor, 
meta dawn il-prodotti jkollhom 
kompożizzjoni jew karatteristiċi 
differenti;";

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tinkludi l-prattika tal-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti ta' kwalità diverġenti 
bħala identiċi fl-Anness I tad-Direttiva dwar il-Prattika Kummerċjali Żleali sabiex tiġi 
pprojbita f'kull ċirkostanza. Jekk tiġi adottata, id-dispożizzjoni għandha titħassar mill-
Artikolu 6(2) tad-Direttiva dwar il-Prattika Kummerċjali Żleali (il-punt (c) tal-proposta 
oriġinali tal-Kummissjoni).


