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Πρόταση οδηγίας
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Ωστόσο, η εμπειρία όσον αφορά 
την επιβολή του νόμου έχει καταδείξει ότι, 
ελλείψει ρητής διάταξης, ενδέχεται να μην 
είναι σαφές στους καταναλωτές, τους 
εμπόρους και τις εθνικές αρμόδιες αρχές 
ποιες εμπορικές πρακτικές μπορεί να 
αντίκεινται στην οδηγία 2005/29/ΕΚ. Ως 
εκ τούτου, η οδηγία 2005/29/ΕΚ θα πρέπει 
να τροποποιηθεί προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου για τους 
εμπόρους και τις αρχές επιβολής του 
νόμου μέσω της αντιμετώπισης ειδικά της 
προώθησης ενός προϊόντος ως 
πανομοιότυπου με το ίδιο προϊόν που 
διατίθεται σε αγορές σε διάφορα άλλα 
κράτη μέλη, στον βαθμό που τα εν λόγω 
προϊόντα έχουν σαφώς διαφορετική 
σύσταση ή χαρακτηριστικά. Οι αρμόδιες 
αρχές θα πρέπει να αξιολογούν και να 
αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση τις εν 
λόγω πρακτικές, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της οδηγίας. Στο πλαίσιο της εν 
λόγω αξιολόγησης, η αρμόδια αρχή θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη κατά πόσον η 
εν λόγω διαφοροποίηση μπορεί να 
αναγνωρίζεται εύκολα από τους 
καταναλωτές, το δικαίωμα ενός εμπόρου 
να προσαρμόζει τα προϊόντα της ίδιας 
εμπορικής επωνυμίας σε διαφορετικές 
γεωγραφικές αγορές λόγω θεμιτών 
παραγόντων, όπως η διαθεσιμότητα ή η 

(43) Ωστόσο, η εμπειρία όσον αφορά 
την επιβολή του νόμου έχει καταδείξει ότι, 
ελλείψει ρητής διάταξης, ενδέχεται να μην 
είναι σαφές στους καταναλωτές, τους 
εμπόρους και τις εθνικές αρμόδιες αρχές 
ποιες εμπορικές πρακτικές μπορεί να 
αντίκεινται στην οδηγία 2005/29/ΕΚ. Ως 
εκ τούτου, η οδηγία 2005/29/ΕΚ θα πρέπει 
να τροποποιηθεί προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου για τους 
εμπόρους και τις αρχές επιβολής του 
νόμου μέσω της αντιμετώπισης ειδικά της 
προώθησης ενός προϊόντος ως 
πανομοιότυπου ή φαινομενικά 
πανομοιότυπου με το ίδιο προϊόν που 
διατίθεται σε αγορά σε άλλο κράτος 
μέλος, στον βαθμό που τα εν λόγω 
προϊόντα έχουν διαφορετική σύσταση ή 
χαρακτηριστικά. Η καταχώρηση αυτής 
της πρακτικής στο παράρτημα Ι της 
οδηγίας 2005/29/ΕΚ θα πρέπει συνεπώς να 
οδηγήσει σε μεγαλύτερη ασφάλεια 
δικαίου απαγορεύοντάς την σε κάθε 
περίπτωση. Η διάταξη αυτή δεν 
εμποδίζει το δικαίωμα ενός εμπόρου να 
προσαρμόζει τα προϊόντα της ίδιας 
εμπορικής επωνυμίας λόγω εφαρμοστέων 
εθνικών απαιτήσεων ή λόγω 
διαθεσιμότητας ή εποχικότητας των 
πρώτων υλών, υπό την προϋπόθεση η 
ποιότητα αυτών των προϊόντων να μην 
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εποχικότητα των πρώτων υλών, οι 
προσδιορισμένες προτιμήσεις των 
καταναλωτών ή οι προαιρετικές 
στρατηγικές που αποσκοπούν στη 
βελτίωση της πρόσβασης σε υγιή και 
θρεπτικά τρόφιμα, καθώς και το 
δικαίωμα του εμπόρου να προσφέρει 
προϊόντα της ίδιας εμπορικής επωνυμίας 
σε συσκευασίες διαφορετικού βάρους ή 
όγκου σε διαφορετικές γεωγραφικές 
αγορές.

αποκλίνει και οι καταναλωτές να έχουν 
σαφή ενημέρωση επ’ αυτού με μια 
ευανάγνωστη επισήμανση.

Or. en
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Παράρτημα I – παράγραφος 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Στο άρθρο 6 παράγραφος 2 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο γ):

(6α) Στο παράρτημα I προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:

γ) κάθε μάρκετινγκ προϊόντος ως 
πανομοιότυπου με το ίδιο προϊόν που 
αποτελεί αντικείμενο εμπορίας σε 
διάφορα άλλα κράτη μέλη, ενώ τα εν λόγω 
προϊόντα έχουν σαφώς διαφορετική 
σύσταση ή χαρακτηριστικά·

«13α. Δήλωση ή δημιουργία της 
εντύπωσης με την εμφάνισή του, την 
περιγραφή του ή την εικονογραφημένη 
αναπαράστασή του ότι ένα προϊόν είναι 
πανομοιότυπο ή φαινομενικά 
πανομοιότυπο με το ίδιο προϊόν που 
διατίθεται στην αγορά άλλου κράτους 
μέλους, ενώ τα εν λόγω προϊόντα έχουν 
σαφώς διαφορετική σύσταση ή 
χαρακτηριστικά·»·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία προσθέτει στο παράρτημα I της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές 
(UCPD) την πρακτική του μάρκετινγκ προϊόντων διαφορετικής ποιότητας ως πανομοιότυπων, 
ώστε να απαγορεύεται χωρίς εξαιρέσεις. Εάν εγκριθεί, τότε η διάταξη θα πρέπει να απαλειφθεί 
από το άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (στοιχείο γ) 
της αρχικής πρότασης της Επιτροπής).


