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10.4.2019 A8-0029/112

Pozmeňujúci návrh 112
Julia Reda
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A8-0029/2019
Daniel Dalton
Lepšie presadzovanie a modernizácia právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa
(COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD))

Návrh smernice
Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(43) Pri presadzovaní práva sa však 
ukázalo, že v prípade neexistencie jasného 
ustanovenia nemusí byť spotrebiteľom, 
obchodníkom a príslušným vnútroštátnym 
orgánom jasné, ktoré obchodné praktiky by 
mohli byť v rozpore so smernicou 
2005/29/ES. Preto by sa smernica 
2005/29/ES mala zmeniť tak, aby sa ňou 
obchodníkom aj orgánom na presadzovanie 
práva zabezpečovala právna istota, a to 
jasným zákazom uvádzania na trh výrobku 
ako identického s výrobkom uvádzaným na 
trh v niekoľkých ďalších členských 
štátoch, v ktorých má takýto výrobok 
podstatne odlišné zloženie alebo vlastnosti. 
Príslušné orgány by mali individuálne 
posudzovať a riešiť takéto praktiky podľa 
ustanovení smernice. Pri uskutočňovaní 
posúdenia by mal príslušný orgán 
zohľadniť, či takéto rozlíšenie je pre 
spotrebiteľa ľahko rozpoznateľné, právo 
obchodníka na úpravu výrobkov rovnakej 
značky pre rôzne geografické trhy 
v dôsledku legitímnych faktorov, ako sú 
dostupnosť alebo sezónnosť surovín, 
stanovené spotrebiteľské preferencie 
alebo dobrovoľné stratégie zamerané na 
zlepšovanie prístupu k zdravým 
a výživným potravinám, ako aj právo 
obchodníka ponúkať výrobky rovnakej 
značky na rôznych geografických trhoch 

(43) Pri presadzovaní práva sa však 
ukázalo, že v prípade neexistencie jasného 
ustanovenia nemusí byť spotrebiteľom, 
obchodníkom a príslušným vnútroštátnym 
orgánom jasné, ktoré obchodné praktiky by 
mohli byť v rozpore so smernicou 
2005/29/ES. Preto by sa smernica 
2005/29/ES mala zmeniť tak, aby sa ňou 
obchodníkom aj orgánom na presadzovanie 
práva zabezpečovala právna istota, a to 
jasným zákazom uvádzania na trh výrobku 
ako identického alebo zdanlivo 
identického s výrobkom uvádzaným na trh 
v inom členskom štáte, v ktorom má 
takýto výrobok odlišné zloženie alebo 
vlastnosti. Tým, že sa táto praktika 
zahrnie do prílohy I k smernici 
2005/29/ES a úplne sa zakáže, by sa mala 
dosiahnuť väčšia istota. Toto ustanovenie 
neobmedzuje právo obchodníka na úpravu 
výrobkov rovnakej značky v dôsledku 
platných vnútroštátnych požiadaviek 
alebo dostupnosti či sezónnosti surovín 
pod podmienkou, že kvalita takýchto 
výrobkov sa nebude líšiť a spotrebitelia 
budú o tejto skutočnosti jasne 
informovaní prostredníctvom čitateľného 
označenia.
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v baleniach rôznej hmotnosti alebo 
objemu.

Or. en
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10.4.2019 A8-0029/113

Pozmeňujúci návrh 113
Julia Reda
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A8-0029/2019
Daniel Dalton
Lepšie presadzovanie a modernizácia právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa
(COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD))

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Smernica 2005/29/ES
Príloha I – odsek 13 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Do článku 6 ods. 2 sa vkladá 
nasledujúce písmeno c):

(6a) Do prílohy I sa vkladá tento odsek:

c) akýkoľvek marketing výrobku ako 
identický s rovnakým výrobkom 
uvádzaným na trh v niekoľkých ďalších 
členských štátoch, kde majú tieto výrobky 
podstatne odlišné zloženie alebo 
vlastnosti;“.

“13a. Tvrdenie alebo vytváranie dojmu 
na základe vzhľadu, opisu alebo 
grafického zobrazenia výrobku, že tento 
výrobok je identický alebo zdanlivo 
identický s rovnakým výrobkom 
uvádzaným na trh v inom členskom štáte, 
pričom tieto výrobky majú podstatne 
odlišné zloženie alebo vlastnosti;“;

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je do prílohy I k smernici o nekalých obchodných 
praktikách zahrnúť praktiku uvádzania na trh výrobkov odlišnej kvality ako identických 
výrobkov, a tým ju úplne zakázať. V prípade prijatia by sa toto ustanovenie malo vypustiť z 
článku 6 ods. 2 smernice o nekalých obchodných praktikách (písmeno c) pôvodného návrhu 
Komisie).


