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Poprawka 112
Julia Reda
w imieniu grupy Verts/ALE

Sprawozdanie A8-0029/2019
Daniel Dalton
Lepsze egzekwowanie i modernizacja unijnych przepisów dotyczących ochrony 
konsumentów
(COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD))

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Doświadczenie w zakresie 
egzekwowania prawa pokazuje jednak, że 
w braku wyraźnego przepisu może nie być 
jasne dla konsumentów, przedsiębiorców 
i właściwych organów krajowych, które 
praktyki handlowe mogą być sprzeczne 
z dyrektywą 2005/29/WE. Dlatego też 
dyrektywa 2005/29/WE powinna zostać 
zmieniona w celu zapewnienia pewności 
prawnej zarówno przedsiębiorcom, jak 
i organom egzekwującym prawo poprzez 
wyraźne odniesienie do wprowadzania 
produktu na rynek jako identycznego 
z takim samym produktem wprowadzonym 
na rynki w kilku innych państwach 
członkowskich, gdzie produkty te 
w sposób istotny różnią się składem lub 
właściwościami. Właściwe organy ocenią 
takie praktyki i rozważą każdy przypadek 
z osobna w odniesieniu do przepisów 
niniejszej dyrektywy. Podejmując taką 
ocenę, właściwe organy powinny 
uwzględnić, czy takie rozróżnienie jest 
łatwe do zauważenia dla konsumentów, 
prawo przedsiębiorcy do dostosowania 
produktów tej samej marki do różnych 
rynków geograficznych z uwagi na 
uzasadnione czynniki, takie jak 
dostępność lub sezonowość surowych 
produktów, określone preferencje 

(43) Doświadczenie w zakresie 
egzekwowania prawa pokazuje jednak, że 
w braku wyraźnego przepisu może nie być 
jasne dla konsumentów, przedsiębiorców 
i właściwych organów krajowych, które 
praktyki handlowe mogą być sprzeczne 
z dyrektywą 2005/29/WE. Dlatego też 
dyrektywa 2005/29/WE powinna zostać 
zmieniona w celu zapewnienia pewności 
prawnej zarówno przedsiębiorcom, jak i 
organom egzekwującym prawo poprzez 
wyraźne odniesienie do wprowadzania 
produktu na rynek jako identycznego lub 
pozornie identycznego z takim samym 
produktem wprowadzonym na rynek w 
innym państwie członkowskim, gdzie 
produkty te w sposób istotny różnią się 
składem lub właściwościami. 
Uwzględnienie tej praktyki w załączniku I 
do dyrektywy 2005/29/WE powinno zatem 
prowadzić do większej pewności prawa 
dzięki zakazaniu tej praktyki niezależnie 
od okoliczności. Przepis ten nie ogranicza 
prawa przedsiębiorcy do dostosowywania 
produktów tej samej marki z uwagi na 
mające zastosowanie wymogi krajowe, 
dostępność lub sezonowość surowych 
produktów, pod warunkiem że jakość 
takich produktów nie różni się, a 
konsumenci zostalijasno poinformowani o 
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konsumenta lub dobrowolne strategie 
mające na celu poprawę dostępu do 
zdrowej i pożywnej żywności, jak również 
prawo przedsiębiorcy do oferowania 
produktów tej samej marki 
w opakowaniach o różnej wadze lub 
rozmiarze na różnych rynkach 
geograficznych.

tym fakcie za pomocą czytelnych etykiet.

Or. en
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Lepsze egzekwowanie i modernizacja unijnych przepisów dotyczących ochrony 
konsumentów
(COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD))

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Dyrektywa 2005/29/WE
Załącznik I – punkt 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) do art. 6 ust. 2 dodaje się lit. c) 
w brzmieniu:

6a) w załączniku I dodaje się ustęp w 
brzmieniu:

c) każdy rodzaj wprowadzenia 
produktu na rynek jako identycznego 
z takim samym produktem wprowadzonym 
na rynki w kilku innych państwach 
członkowskich, w sytuacji gdy produkty te 
w sposób istotny różnią się składem lub 
właściwościami.”;

„13a. Twierdzenie lub stwarzanie 
wrażenia z uwagi na wygląd, opis lub 
graficzne przedstawienie produktu, że jest 
on identyczny lub pozornie identyczny z 
innym produktem wprowadzonym na 
rynek w innym państwie członkowskim, 
w sytuacji gdy produkty te w sposób 
istotny różnią się składem lub 
właściwościami.”;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu włączenie do załącznika I do dyrektywy o nieuczciwych 
praktykach handlowych praktyki wprowadzania na rynek jako identycznych produktów różnej 
jakości z myślą o zakazaniu jej stosowania w każdych okolicznościach. W razie przyjęcia 
przepis ten należy wykreślić z art. 6 ust. 2 dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych 
(lit. c) w pierwotnym wniosku Komisji).


