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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) Dog har erfaringerne med 
håndhævelsen vist, at det i mangel af en 
udtrykkelig bestemmelse kan være uklart 
for forbrugere, erhvervsdrivende og 
nationale kompetente myndigheder, hvilke 
handelspraksisser der kan være i strid med 
direktiv 2005/29/EF. Direktiv 2005/29/EF 
bør derfor ændres for at sikre 
retssikkerheden for både erhvervsdrivende 
og håndhævelsesmyndighederne ved 
udtrykkeligt at tage fat på problemet med 
markedsføring af et produkt som identisk 
med samme produkt, som det markedsføres 
i flere andre medlemsstater, men hvor 
produkterne med hensyn til 
sammensætning og karakteristika 
frembyder betydelige forskelle. De 
kompetente myndigheder bør fra sag til 
sag vurdere og håndtere sådanne 
praksisser i overensstemmelse med 
direktivets bestemmelser. Den kompetente 
myndighed bør i sin vurdering tage 
hensyn til, hvorvidt en sådan 
differentiering let kan identificeres af 
forbrugerne, den erhvervsdrivendes ret til 
at tilpasse produkter af samme mærke til 
forskellige geografiske markeder ud fra 
legitime faktorer som for eksempel 
tilgængelighed eller sæsonbestemthed af 
råvarer, definerede forbrugerpræferencer 
eller frivillige strategier med det formål at 

(43) Dog har erfaringerne med 
håndhævelsen vist, at det i mangel af en 
udtrykkelig bestemmelse kan være uklart 
for forbrugere, erhvervsdrivende og 
nationale kompetente myndigheder, hvilke 
handelspraksisser der kan være i strid med 
direktiv 2005/29/EF. Direktiv 2005/29/EF 
bør derfor ændres for at sikre 
retssikkerheden for både erhvervsdrivende 
og håndhævelsesmyndighederne ved 
udtrykkeligt at tage fat på problemet med 
markedsføring af et produkt som identisk 
eller tilsyneladende identisk med samme 
produkt, som det markedsføres i en anden 
medlemsstat, men hvor produkterne med 
hensyn til sammensætning og 
karakteristika frembyder forskelle. Det bør 
derfor føre til større vished at anføre 
denne praksis i bilag I til direktiv 
2005/29/EF ved under alle 
omstændigheder at forbyde det. Denne 
bestemmelse begrænser ikke en 
erhvervsdrivendes ret til at tilpasse 
produkter af samme mærke som følge af 
gældende nationale krav eller  
tilgængelighed eller sæsonbestemthed af 
råvarer, forudsat at kvaliteten af disse 
produkter ikke afviger fra hinanden, og at 
forbrugerne er klart informeret herom ved 
en læselig mærkning.
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fremme adgangen til sund og næringsrig 
mad samt den erhvervsdrivendes ret til at 
tilbyde produkter af samme mærke i 
pakninger med forskellig vægt eller 
volumen på forskellige geografiske 
markeder.

Or. en
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2) Følgende indsættes som litra c) i 
artikel 6, stk. 2:

6a) I bilag I indsættes følgende 
nummer:

"c) enhver markedsføring af et 
produkt som identisk med samme produkt, 
som det markedsføres i flere andre 
medlemsstater, men hvor produkterne med 
hensyn til sammensætning og 
karakteristika frembyder betydelige 
forskelle."

"13a. Der angives eller gives indtryk af, 
at et produkt ved sit udseende, beskrivelse 
eller præsentation er identisk eller 
tilsyneladende identisk med samme 
produkt, som det markedsføres i en anden 
medlemsstat, men hvor produkterne med 
hensyn til sammensætning og 
karakteristika frembyder betydelige 
forskelle.".

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag tilføjer praksis med at markedsføre produkter af forskellig kvalitet som 
identiske til bilag I i direktivet om urimelig handelspraksis, så det under alle omstændigheder 
forbydes. Hvis bestemmelsen vedtages, bør den udgå af artikel 6, stk. 2, i direktivet om 
urimelig handelspraksis (litra c) i Kommissionens oprindelige forslag).


