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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1093/2009 af Adolfo Pablo Lapi, italiensk statsborger, om 
beskyttelse af betegnelsen "Made in Italy"

1. Sammendrag

Ifølge andrageren er der tale om misbrug af betegnelsen "Made in Italy". Han mener, at 
produkter, der ikke er fremstillet i Italien, alligevel forsynes med mærket "Made in Italy". 
Ansøgeren anmoder derfor om en lovgivning, der gør en ende på denne form for forfalskning. 
En sådan lovgivning skal gøre det muligt at verificere, hvor et produkt rent faktisk er 
fremstillet, således at italienske producenter, som fremstiller alle dele af deres produkter i 
Italien, beskyttes.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. november 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. januar 2010.

"De seneste år er spørgsmålet vedrørende oprindelsesmærkning ofte blevet drøftet på EU-
plan. Europa-Parlamentet har gentagne gange opfordret til harmoniserede regler på området, 
senest i en beslutning vedtaget den 25. november 20091. På nuværende tidspunkt findes der 
imidlertid ingen specifik EU-lovgivning om oprindelsesmærkning for varer, der er produceret 
inden for EU (f.eks. "Made in Italy", "Made in the EU") eller uden for EU. Kommissionens 
forslag fra 2005 om Rådets forordning om angivelse af oprindelseslandet for visse produkter, 
der importeres fra tredjelande, mangler stadig at blive vedtaget af Europa-Parlamentet og 
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Rådet1.

Domstolen har i princippet fastslået, at nationale foranstaltninger om oprindelsesmærkning
direkte eller indirekte, faktisk eller potentielt kan hindre handelen inden for EU. Sådanne 
foranstaltninger kan påvirke tilskyndelsen til forbrug af lokalt producerede varer frem for 
varer, der er produceret i de øvrige EU-lande. Nationale foranstaltninger, der kræver 
mærkning af geografisk oprindelse i forbindelse med varer, som er produceret i andre EU-
lande2, samt nationale ordninger til fremme af oprindelsesmærkning af lokale produkter3 er 
dermed i strid med bestemmelserne om fri bevægelighed som fastsat i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde4.

Virksomheder kan imidlertid frivilligt angive oprindelsen af deres produkter under 
forudsætning af, at angivelsen er sandfærdig og korrekt. Vildledende oplysninger vedrørende 
geografisk oprindelse af varer eller tjenester er forbudt i EU. Direktiv 2006/114/EF om 
vildledende og sammenlignende reklame5 sigter mod at beskytte konkurrenternes interesser 
og giver personer og organisationer med en legitim interesse ret til at træffe retlige eller 
administrative foranstaltninger for så vidt angår påbud eller forbud mod vildledende reklamer 
i alle henseender, herunder oprindelsesmærkning. Direktiv 2005/29/EF om urimelig 
handelspraksis6 forbyder endvidere en række vildledende praksisser, herunder dem, der 
vedrører angivelse af en vares geografiske oprindelse, som kan skade den gennemsnitlige 
forbrugers økonomiske interesser.

For så vidt angår anvendelsen af oprindelsesmærkning såsom "Made in Italy" for produkter, 
der er produceret delvist eller helt i et andet land, er det de nationale myndigheders ansvar at 
vurdere den mulige vildledende karakter ved denne praksis og anvende de gældende EU-
regler for dermed at bringe denne praksis til ophør."
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3 Se sag C-325/00, Kommissionen mod Tyskland [2002], Sml. I-09977, og sag C-6/02, Kommissionen mod 

Frankrig [2003], Sml. I-02389.
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