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Módosítás 112
Julia Reda
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0029/2019
Daniel Dalton
Az uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtása és korszerűsítése
(COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD))

Irányelvre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A végrehajtással kapcsolatos 
tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy 
egy kifejezett rendelkezés hiányában a 
fogyasztók, kereskedők és illetékes 
nemzeti hatóságok számára nem feltétlenül 
világos, hogy milyen kereskedelmi 
gyakorlatok minősülnek a 2005/29/EK 
irányelvvel ellentétesnek. Ennek okán, 
valamint a kereskedők és a végrehajtó 
hatóságok jogbiztonságának garantálása 
érdekében szükség van a 2005/29/EK 
irányelv olyan jellegű módosítására, hogy 
kifejezetten kitérjen azokra a kereskedelmi 
gyakorlatokra, amelyek keretében egy 
terméket úgy reklámoznak, mintha 
megegyezne az egyéb tagállamokban 
forgalmazott azonos termékkel, miközben 
a termékek összetételében vagy 
jellemzőiben jelentős eltérések vannak. Az 
illetékes hatóságok eseti alapon kell 
értékeljék és kezeljék ezeket a 
gyakorlatokat, az irányelv 
rendelkezéseinek megfelelően. Az 
értékelések során az illetékes hatóságnak 
figyelembe kell vennie a következőket: a 
fogyasztók számára mennyire egyszerű a 
termékek közötti eltérés azonosítása, a 
kereskedő arra vonatkozó joga, hogy az 
ugyanazon márka alatt forgalmazott 
termékeit indokolt tényezők - például az 
alapanyagok elérhetősége vagy szezonális 

(43) A végrehajtással kapcsolatos 
tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy 
egy kifejezett rendelkezés hiányában a 
fogyasztók, kereskedők és illetékes 
nemzeti hatóságok számára nem feltétlenül 
világos, hogy milyen kereskedelmi 
gyakorlatok minősülnek a 2005/29/EK 
irányelvvel ellentétesnek. Ennek okán, 
valamint a kereskedők és a végrehajtó 
hatóságok jogbiztonságának garantálása 
érdekében szükség van a 2005/29/EK 
irányelv olyan jellegű módosítására, hogy 
kifejezetten kitérjen azokra a kereskedelmi 
gyakorlatokra, amelyek keretében egy 
terméket úgy reklámoznak, mintha 
megegyezne vagy látszólag megegyezne 
egy másik tagállamban forgalmazott 
azonos termékkel, miközben a termékek 
összetételében vagy jellemzőiben eltérések 
vannak. Ezért e gyakorlatnak a 
2005/29/EK irányelv I. mellékletében 
található felsorolásba történő beillesztése 
várhatóan fokozza majd a jogbiztonságot, 
ugyanis a gyakorlatot minden 
körülmények között tiltják. Ez a 
rendelkezés nem korlátozza a kereskedő 
arra irányuló jogát, hogy az alkalmazandó 
nemzeti előírások vagy az alapanyagok 
elérhetősége vagy szezonális jellege miatt 
az ugyanolyan márkájú termékeket 
kiigazítsa, amennyiben a szóban forgó 
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jellege, meghatározott fogyasztói 
preferenciák vagy az egészséges és tápláló 
élelmiszerekhez való fokozottabb 
hozzáférést célzó önkéntes stratégiák - 
alapján különböző földrajzi piacokhoz 
igazítsa, valamint a kereskedő arra 
vonatkozó joga, hogy az ugyanazon 
márka alá tartozó termékeit különböző 
tömegű vagy volumenű kiszerelésekben 
forgalmazza a különböző földrajzi 
piacokon.

termékek minősége nem tér el, és ha a 
fogyasztókat erről olvasható címkézés 
révén egyértelműen tájékoztatják.

Or. en
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2005/29/EK irányelv
I melléklet – 13 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A 6. cikk (2) bekezdése a következő 
c) ponttal egészül ki:

6a. Az I. melléklet a következő 
bekezdéssel egészül ki:

c) azok a gyakorlatok, amelyek 
keretében egy terméket úgy reklámoznak, 
mintha megegyezne az egyéb 
tagállamokban forgalmazott azonos 
termékkel, miközben a termékek 
összetételében vagy jellemzőiben jelentős 
eltérések vannak;

„(13a) azok a gyakorlatok, amelyek 
keretében egy termékről azt állítják, illetve 
megjelenése, leírása vagy képi 
megjelenítése révén azt a benyomást 
keltik, hogy az megegyezik vagy látszólag 
megegyezik egy másik tagállamban 
forgalmazott azonos termékkel, miközben 
a termékek összetételében vagy 
jellemzőiben eltérések vannak;”;

Or. en

Indokolás

E módosítás beilleszti a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv I. 
mellékletébe azt a gyakorlatot, amelynek keretében eltérő minőségű termékeket azonosként 
forgalmaznak, hogy az minden körülmények között tilos legyen. A módosítás elfogadása 
esetén a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv 6. cikkének (2) 
bekezdésében szereplő rendelkezést törölni kell (az eredeti bizottsági javaslat c) pontja).


