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Amendamentul 112
Julia Reda
în numele Grupului Verts/ALE
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Daniel Dalton
Mai buna asigurare a respectării normelor UE de protecție a consumatorilor și modernizarea 
acestor norme
(COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD))

Propunere de directivă
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) Cu toate acestea, experiența în 
materie de punere în aplicare a demonstrat 
că, în lipsa unei dispoziții explicite, le-ar 
putea fi neclar consumatorilor, 
comercianților și autorităților naționale 
competente care practici comerciale ar 
putea contraveni Directivei 2005/29/CE. 
Prin urmare, Directiva 2005/29/CE ar 
trebui să fie modificată cu scopul de a se 
asigura securitate juridică atât pentru 
comercianți, cât și pentru autoritățile de 
aplicare a legii, prin abordarea explicită a 
practicilor de marketing care prezintă un 
produs ca fiind identic cu un produs 
comercializat în mai multe alte state 
membre, în cazul în care produsele 
respective au o compoziție și caracteristici 
semnificativ diferite. Autoritățile 
competente ar trebui să evalueze și să 
abordeze astfel de practici de la caz la caz, 
în conformitate cu dispozițiile directivei 
menționate. În evaluarea sa, autoritatea 
competentă ar trebui să ia în considerare 
dacă o astfel de diferențiere poate fi 
identificată ușor de către consumatori, 
dreptul comerciantului de a adapta 
produsele de aceeași marcă pentru diferite 
piețe geografice din cauza unor factori 
legitimi, cum ar fi disponibilitatea sau 
caracterul sezonier al materiilor prime, 

(43) Cu toate acestea, experiența în 
materie de punere în aplicare a demonstrat 
că, în lipsa unei dispoziții explicite, le-ar 
putea fi neclar consumatorilor, 
comercianților și autorităților naționale 
competente care practici comerciale ar 
putea contraveni Directivei 2005/29/CE. 
Prin urmare, Directiva 2005/29/CE ar 
trebui să fie modificată cu scopul de a se 
asigura securitate juridică atât pentru 
comercianți, cât și pentru autoritățile de 
aplicare a legii, prin abordarea explicită a 
practicilor de marketing care prezintă un 
produs ca fiind identic sau aparent identic 
cu un produs comercializat în alt stat 
membru, în cazul în care produsele 
respective au o compoziție și caracteristici 
diferite. Prezentarea acestei practici în 
anexa I la Directiva 2005/29/CE ar trebui, 
prin urmare, să contribuie la crearea unui 
grad mai mare de certitudine prin 
interzicerea acesteia în toate 
circumstanțele. Această dispoziție nu 
limitează dreptul comerciantului de a 
adapta produsele de aceeași marcă ca 
urmare a cerințelor naționale aplicabile 
sau a disponibilității sau caracterului 
sezonier al materiilor prime, cu condiția ca 
calitatea acestor produse să nu difere și 
consumatorii să fie informați în mod clar 
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preferințele stabilite ale consumatorilor 
sau strategiile voluntare menite să 
îmbunătățească accesul la alimente 
sănătoase și nutritive, precum și dreptul 
comercianților de a oferi produse de 
aceeași marcă în ambalaje cu o greutate 
sau un volum diferit pe piețe geografice 
diferite.

în acest sens printr-o etichetare lizibilă.

Or. en
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Directiva 2005/29/CE
Anexa I – punctul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) La articolul 6 alineatul (2) se 
introduce următoarea literă (c):

(6a) La anexa I se introduce următorul 
punct:

(c) orice activitate de marketing al 
unui produs ca fiind identic cu un produs 
comercializat în mai multe alte state 
membre, deși produsele respective au o 
compoziție sau caracteristici semnificativ 
diferite;”.

„13a. A declara sau a crea impresia 
(prin aparență, descriere sau reprezentare 
pictografică) că un produs este identic sau 
aparent identic cu un produs comercializat 
în alt stat membru, deși produsele 
respective au o compoziție sau 
caracteristici diferite;”;

Or. en

Justificare

Prezentul amendament adaugă practica comercializării unor produse de calitate diferită ca 
fiind identice la anexa I la DPCN, pentru a o interzice în orice împrejurări. Dacă este 
adoptată, dispoziția ar trebui eliminată de la articolul 6 alineatul (2) din Directiva privind 
practicile comerciale neloiale [litera (c) din propunerea inițială a Comisiei].


