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Predlog spremembe 112
Julia Reda
v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo A8-0029/2019
Daniel Dalton
Boljše izvrševanje in posodobitev pravil EU o varstvu potrošnikov
(COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD))

Predlog direktive
Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(43) Vendar so izkušnje pri izvrševanju 
pokazale, da je lahko včasih potrošnikom, 
trgovcem in pristojnim nacionalnim 
organom nejasno, katere poslovne prakse 
bi lahko bile v nasprotju z Direktivo 
2005/29/ES, če ni izrecne določbe. 
Direktivo 2005/29/ES bi bilo zato treba 
spremeniti tako, da se zagotovi pravna 
varnost trgovcem in izvršilnim organom, in 
sicer tako, da se izrecno obravnava trženje 
izdelka kot enakega izdelku, ki se trži v več 
drugih državah članicah, kadar se ti 
izdelki bistveno razlikujejo po svoji sestavi 
ali značilnostih. Pristojni organi bi morali 
takšne prakse oceniti in obravnavati od 
primera do primera v skladu z določbami 
Direktive. V svoji oceni bi moral pristojni 
organ upoštevati, ali je potrošnikom 
takšno razliko mogoče preprosto ugotoviti, 
pravico trgovca, da zaradi legitimnih 
dejavnikov, kot so razpoložljivost ali 
sezonska dostopnost surovin, opredeljene 
potrošniške želje ali prostovoljne 
strategije, katerih cilj je izboljšanje 
dostopa do zdravih in hranljivih živil, 
prilagodi izdelke iste znamke za različne 
zemljepisne trge, kot tudi pravico 
trgovcev, da na različnih zemljepisnih 
trgih ponudijo izdelke iste znamke v 
pakiranjih z različno težo ali prostornino.

(43) Vendar so izkušnje pri izvrševanju 
pokazale, da je lahko včasih potrošnikom, 
trgovcem in pristojnim nacionalnim 
organom nejasno, katere poslovne prakse 
bi lahko bile v nasprotju z Direktivo 
2005/29/ES, če ni izrecne določbe. 
Direktivo 2005/29/ES bi bilo zato treba 
spremeniti tako, da se zagotovi pravna 
varnost trgovcem in izvršilnim organom, in 
sicer tako, da se izrecno obravnava trženje 
izdelka kot enakega ali navidezno enakega 
izdelku, ki se trži v drugi državi članici, 
kadar se ti izdelki razlikujejo po svoji 
sestavi ali značilnostih. Z vključitvijo te 
prakse v Prilogo I k Direktivi 2005/29/ES 
bi zato dosegli večjo varnost, saj bi bila 
prepovedana v vseh okoliščinah. Ta 
določba ne omejuje pravice trgovca, da  
proizvode iste blagovne znamke prilagodi 
zaradi veljavnih nacionalnih zahtev ali 
razpoložljivosti ali sezonskosti surovin, če 
se kakovost teh proizvodov ne razlikuje in 
če so potrošniki o tem jasno obveščeni s 
čitljivo oznako.
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Predlog spremembe 113
Julia Reda
v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo A8-0029/2019
Daniel Dalton
Boljše izvrševanje in posodobitev pravil EU o varstvu potrošnikov
(COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD))

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Direktiva 2005/29/ES
Priloga I – odstavek 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) v odstavku 2 člena 6 se vstavi 
naslednja točka (c):

(6a) v Prilogi I se vstavi naslednji 
odstavek:

(c) vsako trženje izdelka kot enakega 
izdelku, ki se trži v več drugih državah 
članicah, pri čemer imata izdelka bistveno 
različno sestavo ali značilnosti.“;

„13a. Navajanje ali ustvarjanje vtisa, da 
je nek izdelek zaradi svojega videza, opisa 
ali slikovnega prikaza enak ali navidezno 
enak izdelku, ki se trži v drugi državi 
članici, pri čemer imata izdelka različno 
sestavo ali značilnosti;“;

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe se praksa trženja izdelkov različne kakovosti kot enakih vključi v 
Prilogo I k direktivi o nepoštenih poslovnih praksah z namenom, da se prepove v vseh 
okoliščinah. Če bo določba sprejeta, bi jo bilo treba črtati iz člena 6(2) direktive o nepoštenih 
poslovnih praksah (točka (c) izvornega predloga Komisije).


