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Въпрос с искане за устен отговор O-000084/2014 

до Комисията 
Член 128 от Правилника за дейността 

Mara Bizzotto, Matteo Salvini, Marine Le Pen, Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana, Mario 

Borghezio, Louis Aliot, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana 

Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, 

Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Valli, Marco Zanni, 

Marco Zullo, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Zoltán Balczó, Nicolas Bay, 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Marcel de 

Graaff, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, 

Barbara Kappel, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Georg 

Mayer, Bernard Monot, Sophie Montel, Franz Obermayr, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, 

Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky, Udo Voigt 

Относно: Споразумението за свободна търговия между Европа и САЩ (ТПТИ) и рисковете за 
европейските наименования за произход 

Неотдавна беше оповестен публично мандатът, който Съветът на ЕС предостави на Комисията 
и в който се съдържат насоките за преговорите по Трансатлантическото партньорство за 
търговия и инвестиции (ТПТИ) – споразумението за свободна търговия между Европа и 
Съединените щати.  

Тревогите на производителите на селскостопански хранителни продукти по отношение на 
вредите, които това споразумение ще нанесе на високите европейски постижения, се оказват 
напълно основателни.  

Докато в Европа наименованията за произход – защитените наименования за произход (ЗНП) и 
защитените географски указания (ЗГУ), са уредени от стриктни спецификации, удостоверяващи 
качеството и произхода на продукта, в САЩ те се считат за „общи наименования“, които могат 
да се използват без никакви ограничения. В отговор на легитимните протести на европейските 
производители срещу заблуждаващата употреба на тези наименования, предприемачи от САЩ 
създадоха Консорциум за общите наименования на храните (Consortium for Common Food 
Names – CCFN), който защитава предлагането на пазара на продукти, като азиаго от Уисконсин, 
пармезан, бри и камамбер, и затруднява защитата на европейските продукти на пазара в САЩ. 

Текстът на Съвета гласи, че „преговорите ще се стремят да постигнат компромис между 
подхода на ЕС и този на САЩ към правилата за произход“. Като се има предвид, че с оглед на 
горепосоченото тези два подхода са взаимно изключващи се, как възнамерява Комисията да 
осигури абсолютната защита, без дерогации, на европейските наименования за произход, които 
са изложени на риска да бъдат лишени от своята правна, икономическа и качествена стойност, 
с опустошителни последици за целия сектор на хранително-вкусовата промишленост в Европа? 
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Краен срок за отговор: 25.11.2014 


