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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1093/2009, внесена от Adolfo Pablo Lapi, с италианско гражданство, 
относно защита на наименованието „Произведено в Италия”

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че се злоупотребява с наименованието „Произведено 
в Италия“. Според него продукти, които не са произведени в Италия, въпреки това 
често носят етикета „Произведено в Италия“. Затова вносителят призовава за приемане 
на законодателство, което да прекрати тази форма на фалшификация. Това 
законодателство следва да осигури възможност за проверка къде наистина се 
произвежда даден продукт, така че италианските производители, които произвеждат 
своите продукти изцяло в Италия, да бъдат защитени.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 19 ноември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 22 януари 2010 г.

През последните години въпросът за обозначаването на произхода е често дискутиран 
на равнище ЕС. Европейският парламент нееднократно е призовавал за хармонизирани 
европейски правила в тази област, последно в резолюция, приета на 25 ноември 2009 г.1
При все това, понастоящем няма специфично европейско законодателство за 
обозначаване на произхода, както за стоки, произведени в рамките на ЕС (например 
„Произведено в Италия“, „Произведено в ЕС“), така и извън него. Разглеждането на 
Предложението на Комисията от 2005 г .  за Регламент на Съвета относно 

                                               
1 B7-0146/2009 / P7_TA-PROV(2009)0093.
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обозначаването на страната на произход на определени продукти, внасяни от трети 
страни, все още не е разгледано от Европейския парламент и Съвета1.

По принцип, Съдът на Европейските общности счита, че националните мерки за 
обозначаване на произхода могат да попречат, директно или индиректно, действително 
или потенциално, на търговията в рамките на ЕС. Такива мерки имат способността да 
насърчават потреблението на местно произведени стоки пред стоките с произход от 
друго място в ЕС. По такъв начин национални мерки, които изискват задължителното 
обозначаване на географския произход на стоки, произведени в други държави от ЕС2 , 
както и национални схеми, популяризиращи обозначаването на произхода на местни 
продукти3 са несъвместими с условията за свободно движение в Договора за 
функционирането на ЕС4.

Предприятията обаче могат да обозначават произхода на своите продукти доброволно, 
при условие че такова обозначение е вярно и неподвеждащо. Подвеждаща информация 
по отношение на географския произход на стоки или услуги се забранява в ЕС. Така,
Директива 2006/114/ЕО относно заблуждаващата и сравнителната реклама5 има за цел 
да защитава интересите на конкурентите и да предоставя на лица и организации със 
законен интерес правото да предприемат правни или административни действия за 
прекратяване или забраняване на измамна реклама във всичките й форми, включително 
обозначение на произхода. Освен това, Директива 2005/29/ЕО относно нелоялните 
търговски практики6 забранява широк кръг от заблуждаващи практики, включително 
онези, засягащи обозначаването на географския произход на стоки, които е възможно 
да навредят на икономическите интереси на средния потребител.  

По отношение на използването на обозначения за произход, такива като „Произведено 
в Италия“ за продукти, произведени частично или изцяло в друга страна, националните 
органи отговарят за изготвянето на оценка на потенциално подвеждащия характер на 
такива практики и да прилагат съществуващите европейски правила, за да се стигне до 
тяхното прекратяване.

                                               
1 COM(2005)661 окончателен.
2 Вж. Решение от 1985 г. по дело Комисия/Обединено кралство, C-207/83, Recueil, стр. 01201.
3 Вж. Решение от 2002 г. по дело Комисия/Германия, C-325/00, Recueil, стр. I-09977 и от 2003 г. по дело 

Комисия/ Франция, C-6/02, Recueil, стр. I-02389.
4 Вж. член 34 от ДФЕС.
5 ОВ L 376/21, 27.12.2006 г.
6 ОВ L 149/22, 11.6.2005 г.


