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Betreft: Ontbreken van de aanduiding van het land van oorsprong op producten uit derde landen 

De medebeslissingsprocedure met betrekking tot de aanduiding van het land van oorsprong op uit 
derde landen ingevoerde producten is tot stilstand gekomen. Sinds de Europese Commissie in 2011 
haar voorstel voor een verordening heeft ingetrokken, is er ondanks herhaalde initiatieven van het 
Europees Parlement (zie bijvoorbeeld diens laatste resolutie hierover van 17 januari 2013) geen 
nieuwe tekst ingediend. Het voorstel voor een verordening in kwestie kreeg namelijk niet de 
goedkeuring van de Raad. Nochtans zou er dankzij de aanduiding van het land van oorsprong 
doeltreffender kunnen worden opgetreden tegen sociale dumping en milieudumping, en zou de 
consument bovendien over duidelijke informatie beschikken die hem in staat zou stellen bewust een 
product al dan niet te kopen. Burgers beginnen te beseffen dat hun consumptiegedrag gevolgen heeft 
voor de werkgelegenheid en het milieu, en een betere traceerbaarheid van goederen zou de 
consumptie van lokale producten en de activiteit van Europese bedrijven kunnen aanzwengelen. Tot 
slot mogen we niet vergeten dat degelijke informatie één van de hoekstenen van de vrijheid van 
burgers en de consumentenbescherming vormt, die verondersteld zijn te worden gewaarborgd door 
de artikelen 4, 12 en 169 van het VWEU. 

1. Waarom neemt de Commissie niet meteen beschermende maatregelen tegen markeringen die 
erop gericht zijn de consument om de tuin te leiden? Waarom verbiedt de Commissie 
bijvoorbeeld niet dat de vermelding "Made in China" wordt vervangen door "Made in PRC" 
(Popular Republic of China)? 

2. Als een nieuw voorstel voor een verordening weer door de Raad wordt afgewezen, zou de 
Commissie de lidstaten dan niet, onder meer krachtens de artikelen 4 en 169, lid 4, van het 
VWEU, de mogelijkheid moeten bieden om hun wetgeving inzake consumentenbescherming te 
versterken en tot een betere markering van producten uit landen die niet tot de Unie behoren, te 
besluiten? 
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