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1. Περίληψη της αναφοράς

Σύμφωνα με τον αναφέροντα γίνεται κατάχρηση της ένδειξης «Made in Italy». Δηλώνει ότι 
συχνά η σήμανση «Made in Italy» αναγράφεται σε προϊόντα που δεν παράγονται στην Ιταλία. 
Ως εκ τούτου, ζητεί την εκπόνηση νομοθεσίας ώστε να τερματιστεί αυτή η μορφή 
παραποίησης. Η νομοθεσία αυτή θα πρέπει να προβλέπει τη δυνατότητα εξακρίβωσης του 
ακριβούς τόπου παραγωγής ενός προϊόντος, ώστε να προστατεύονται οι ιταλικές εταιρείες 
που παράγουν τα προϊόντα τους εξ ολοκλήρου στην Ιταλία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Νοεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Ιανουαρίου 2010.

Τα τελευταία έτη το ζήτημα της σήμανσης καταγωγής εξετάζεται συχνά σε επίπεδο ΕΕ. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει επανειλημμένα τη θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων 
της ΕΕ στον τομέα αυτόν, με πλέον πρόσφατη την έκκληση που απηύθυνε σε ψήφισμα που 
ενέκρινε στις 25 Νοεμβρίου 2009 1 . Ωστόσο, επί του παρόντος, δεν υφίσταται ειδική 
νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τη σήμανση καταγωγής για προϊόντα που παράγονται είτε εντός 
(π.χ. ένδειξη «Made in Italy», «Made in the EU») είτε εκτός της ΕΕ. Μια πρόταση που 
υπέβαλε η Επιτροπή το 2005 για κανονισμό του Συμβουλίου σχετικά με την ένδειξη της 
χώρας καταγωγής όσον αφορά ορισμένα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες 
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εξακολουθεί να εκκρεμεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1.

Ως ζήτημα αρχής, το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι τα εθνικά μέτρα σχετικά με τη σήμανση 
καταγωγής δύνανται να παρεμποδίζουν, άμεσα ή έμμεσα, πραγματικά ή δυνητικά, το εμπόριο 
εντός της ΕΕ. Τα μέτρα αυτά συμβάλλουν στην ενθάρρυνση της κατανάλωσης τοπικά 
παραγόμενων προϊόντων έναντι προϊόντων που προέρχονται από άλλα μέρη στην ΕΕ.
Συνεπώς, τα εθνικά μέτρα που απαιτούν την υποχρεωτική αναγραφή της γεωγραφικής 
προέλευσης των προϊόντων που παράγονται σε άλλες χώρες της ΕΕ2, καθώς και τα εθνικά 
προγράμματα που προωθούν τη σήμανση καταγωγής των τοπικών προϊόντων3 δεν συνάδουν 
με τις διατάξεις για την ελεύθερη κυκλοφορία της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης4.Ωστόσο, οι επιχειρήσεις μπορούν να αναγράφουν την προέλευση των 
προϊόντων τους σε εθελοντική βάση, υπό την προϋπόθεση ότι η ένδειξη αυτή είναι αληθής 
και δεν παραπλανεί. Οι παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με τη γεωγραφική προέλευση 
προϊόντων ή υπηρεσιών απαγορεύονται στην ΕΕ. Συνεπώς, η οδηγία 2006/114/ΕΚ για την 
παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση 5  έχει ως στόχο την προστασία των 
συμφερόντων των ανταγωνιστών και την παροχή στα άτομα και οργανισμούς με έννομο 
συμφέρον το δικαίωμα να προβαίνουν σε νομική ή διοικητική δράση για την παύση ή την 
απαγόρευση παραπλανητικής διαφήμισης σε όλες τις μορφές της, συμπεριλαμβανομένης της 
σήμανσης καταγωγής. Επιπλέον, η οδηγία 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές6

απαγορεύει ευρύ φάσμα παραπλανητικών πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αφορούν την αναγραφή της γεωγραφικής προέλευσης των προϊόντων, που είναι πιθανό να 
βλάπτουν τα οικονομικά συμφέροντα του μέσου καταναλωτή.

Όσον αφορά τη χρήση σημάνσεων καταγωγής όπως το «Made in Italy» για προϊόντα που 
κατασκευάζονται εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε άλλη χώρα, αποτελεί αρμοδιότητα των εθνικών 
αρχών να εκτιμούν τον δυνητικά παραπλανητικό χαρακτήρα των πρακτικών αυτών και να 
εφαρμόζουν τους υφιστάμενους κανόνες της ΕΕ για την παύση τους.
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