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10.4.2019 A8-0029/112

Alteração 112
Julia Reda
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A8-0029/2019
Daniel Dalton
Melhor aplicação e modernização das normas da UE em matéria de defesa do consumidor
(COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD))

Proposta de diretiva
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) No entanto, a experiência em 
matéria de aplicação da lei revelou que, na 
falta de uma disposição explícita, pode não 
ser claro para os consumidores, os 
profissionais ou as autoridades nacionais 
competentes quais as práticas comerciais 
que podem ser contrárias à Diretiva 
2005/29/CE. Por conseguinte, a Diretiva 
2005/29/CE deve ser alterada a fim de 
garantir a segurança jurídica tanto para os 
profissionais como para as autoridades com 
poderes coercivos, abordando 
explicitamente a comercialização de um 
produto como sendo idêntico ao mesmo 
produto comercializado noutros Estados-
Membros quando esses produtos sejam 
significativamente diferentes em termos de 
composição ou de características. As 
autoridades competentes deverão avaliar e 
resolver, caso a caso, essas práticas em 
conformidade com as disposições da 
diretiva. Ao proceder a essa avaliação, as 
autoridades competentes devem ter em 
conta se essa diferenciação é facilmente 
identificável pelos consumidores, a 
existência de um direito dos profissionais 
de adaptar os produtos da mesma marca 
aos diferentes mercados geográficos 
devido a fatores legítimos, como a 
disponibilidade ou o caráter sazonal das 
matérias-primas, as preferências dos 

(43) No entanto, a experiência em 
matéria de aplicação da lei revelou que, na 
falta de uma disposição explícita, pode não 
ser claro para os consumidores, os 
profissionais ou as autoridades nacionais 
competentes quais as práticas comerciais 
que podem ser contrárias à Diretiva 
2005/29/CE. Por conseguinte, a Diretiva 
2005/29/CE deve ser alterada a fim de 
garantir a segurança jurídica tanto para os 
profissionais como para as autoridades com 
poderes coercivos, abordando 
explicitamente a comercialização de um 
produto como sendo idêntico ou 
aparentemente idêntico ao mesmo produto 
comercializado noutro Estado-Membro 
quando esses produtos sejam diferentes em 
termos de composição ou de 
características. A inclusão dessa prática 
no anexo I da Diretiva 2005/29/CE deve, 
portanto, conduzir a uma maior 
segurança através da sua proibição em 
qualquer circunstância. Esta disposição 
não restringe o direito dos profissionais de 
adaptar os produtos da mesma marca 
devido a requisitos nacionais aplicáveis 
ou à disponibilidade ou ao caráter sazonal 
das matérias-primas, desde que a 
qualidade desses produtos não seja 
diferente e os consumidores sejam 
claramente informados deste facto através 
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consumidores ou estratégias voluntárias 
destinadas a melhorar o acesso a 
alimentos saudáveis e nutritivos, bem 
como o direito dos profissionais a oferecer 
produtos de uma mesma marca em 
embalagens com pesos ou volume 
diferentes nos distintos mercados 
geográficos.

de um rótulo legível.

Or. en



AM\1182244PT.docx PE637.726v01-00

PT Unida na diversidade PT

10.4.2019 A8-0029/113

Alteração 113
Julia Reda
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A8-0029/2019
Daniel Dalton
Melhor aplicação e modernização das normas da UE em matéria de defesa do consumidor
(COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD))

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Diretiva 2005/29/CE
Anexo I – ponto 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2) A seguir ao artigo 6.º, n.º 2, é 
aditada uma alínea c) com a seguinte 
redação:

(6-A) É inserido no anexo I o ponto 
seguinte:

c) Qualquer atividade de marketing 
de um produto como sendo idêntico ao 
mesmo produto comercializado noutros 
Estados-Membros, quando esses produtos 
sejam significativamente diferentes quanto 
à sua composição ou características;

«13-A. Afirmar ou criar a impressão, 
através da aparência, descrição ou 
representação gráfica, de que um produto 
é idêntico ou aparentemente idêntico ao 
mesmo produto comercializado noutro 
Estado-Membro quando esses produtos 
sejam diferentes quanto à sua composição 
ou características.»

Or. en

Justificação

Esta alteração inscreve, no anexo I da Diretiva relativa às práticas comerciais desleais, a 
prática que consiste em comercializar produtos de qualidade diferente como sendo idênticos, 
a fim de proibir a prática em todas as circunstâncias. Se for adotada, a disposição deve ser 
suprimida do artigo 6.º, n.º 2, da Diretiva relativa às práticas comerciais desleais (alínea c) 
da proposta original da Comissão).


