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Förslag till direktiv
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) Erfarenheterna från tillsynen har 
visat att det kan vara oklart för 
konsumenter, näringsidkare och nationella 
behöriga myndigheter vilka affärsmetoder 
som kan strida mot direktiv 2005/29/EG 
när det saknas en uttrycklig bestämmelse. 
Därför bör direktiv 2005/29/EG ändras för 
att säkerställa rättssäkerhet för både 
näringsidkare och tillsynsmyndigheter 
genom att uttryckligen omfatta 
marknadsföring av en produkt som att den 
är identisk med en produkt som 
marknadsförs i flera andra medlemsstater, 
även om dessa produkter har avsevärt olika 
sammansättning eller egenskaper. De 
behöriga myndigheterna bör bedöma och 
hantera sådan praxis från fall till fall i 
enlighet med bestämmelserna i direktivet. 
Vid sin bedömning bör den behöriga 
myndigheten ta hänsyn till huruvida en 
sådan åtskillnad lätt kan identifieras av 
konsumenterna, en näringsidkares rätt att 
anpassa produkter av samma märke till 
olika geografiska marknader på grund av 
berättigade faktorer, såsom tillgång till 
råvaror eller beroende på säsong, 
definierade konsumentpreferenser eller 
frivilliga strategier som syftar till att 
förbättra tillgången till hälsosamma och 
näringsriktiga livsmedel samt 
näringsidkarnas rätt att erbjuda 
produkter av samma märke i 

(43) Erfarenheterna från tillsynen har 
visat att det kan vara oklart för 
konsumenter, näringsidkare och nationella 
behöriga myndigheter vilka affärsmetoder 
som kan strida mot direktiv 2005/29/EG 
när det saknas en uttrycklig bestämmelse. 
Därför bör direktiv 2005/29/EG ändras för 
att säkerställa rättssäkerhet för både 
näringsidkare och tillsynsmyndigheter 
genom att uttryckligen omfatta 
marknadsföring av en produkt som att den 
är identisk eller till synes identisk med en 
produkt som marknadsförs i en annan 
medlemsstat, även om dessa produkter har 
olika sammansättning eller egenskaper. 
Införandet av denna praxis i 
förteckningen i bilaga I till direktiv 
2005/29/EG bör därför leda till större 
säkerhet genom att den förbjuds under 
alla omständigheter. Denna bestämmelse 
begränsar inte en näringsidkares rätt att 
anpassa produkter av samma märke till 
följd av gällande nationella krav, tillgång 
till råvaror eller beroende på säsong, under 
förutsättning att kvaliteten på dessa 
produkter inte avviker och att 
konsumenterna får tydlig information om 
detta genom en läsbar märkning.
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förpackningar med olika vikt eller volym 
på olika geografiska marknader.

Or. en
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2005/29/EG
Bilaga I – led 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I artikel 6.2 ska följande led läggas 
till som led c:

(6a) I bilaga I ska följande punkt läggas 
till:

c) All marknadsföring av en produkt 
som att den är identisk med en produkt 
som marknadsförs i flera andra 
medlemsstater, även om dessa produkter 
har avsevärt olika sammansättning eller 
egenskaper.

”13a. Att uppge eller skapa intrycket 
genom en produkts utseende, beskrivning 
eller bildliga representation att den är 
identisk eller synbarligen identisk med en 
annan produkt som marknadsförs i en 
annan medlemsstat, även om dessa 
produkter har avsevärt olika 
sammansättning eller egenskaper.”

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag inkluderas marknadsföring av produkter med olika kvalitet som 
identiska i bilaga I till direktivet om otillbörliga affärsmetoder, så att sådan saluföring under 
alla omständigheter förbjuds. Om ändringsförslaget antas bör bestämmelsen strykas från 
artikel 6.2 i direktivet om otillbörliga affärsmetoder (led c i kommissionens ursprungliga 
förslag).


