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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint a „Made in Italy” felirattal kapcsolatban visszaélések történnek. 
Azt állítja, hogy olyan termékekre is gyakran rákerül a „Made in Italy” felirat, amelyet nem is 
Olaszországban gyártottak. A petíció benyújtója olyan jogszabályok bevezetését sürgeti, 
amelyek véget vetnének a hamisítás e formájának. A jogszabályok biztosítanák a termékek 
tényleges gyártási helyének ellenőrizhetőségét, így védenék azokat az olasz gyártókat, akik 
teljes egészében Olaszországban állítják elő a termékeiket.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. november. 19. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. január. 22.

Az utóbbi években uniós szinten gyakran terítékre került a termékek eredetmegjelölésének 
kérdése. Az Európai Parlament több ízben ismételten felszólított összehangolt uniós 
szabályok kidolgozására e területen, legutóbb a 2009. november 25-én elfogadott 
állásfoglalásában1. Egyelőre azonban nem létezik az eredetmegjelölésre vonatkozó egyedi 
uniós jogszabály, sem az EU-n belül (pl. „Made in Italy”, „Made in the EU”), sem pedig az 
EU-n kívül előállított termékek tekintetében. A harmadik országból behozott egyes termékek 
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származási országának jelöléséről szóló tanácsi rendeletre irányuló, 2005. évi bizottsági 
javaslat megvitatása jelenleg folyamatban van az Európai Parlament és a Tanács előtt1.

Alapelvi jelleggel az Európai Bíróság ítéletében kimondta, hogy az eredetmegjelölésre 
vonatkozó nemzeti intézkedések képesek arra, hogy – közvetlen vagy közvetett úton, 
ténylegesen vagy esetlegesen – akadályozzák az Európai Unión belüli kereskedelmet. Az 
ilyen jellegű intézkedések hatása, hogy a helyi szinten előállított termékek fogyasztását 
ösztönzik az Európai Unió más területeiről származó termékekkel szemben. Ily módon azok a 
nemzeti intézkedések, amelyek előírják a más uniós tagállamokban előállított termékek 
földrajzi eredetének kötelező feltüntetését2, valamint azon nemzeti rendszerek, amelyek 
előmozdítják a helyi termékek eredetmegjelölését3, összeegyeztethetetlenek az Európai Unió 
működéséről szóló szerződésben foglalt, szabad mozgásról szóló rendelkezésekkel4. 

Ugyanakkor az üzleti vállalkozások önkéntes alapon feltüntethetik termékeik származási 
helyét, amennyiben az eredetmegjelölés valós és nem megtévesztő információt tartalmaz. Az 
Európai Unióban tilos megtévesztő információt közölni a termékek és szolgáltatások földrajzi 
eredetéről. Ennek okán a megtévesztő és összehasonlító reklámról szóló 2006/114/EK 
irányelv5 célja a versenytársak érdekeinek védelme, miközben a jogos érdekkel rendelkező 
személyeket és szervezeteket feljogosítja arra, hogy bírósági vagy közigazgatási eljárást 
indítsanak a megtévesztő reklám minden formájának megszüntetése vagy betiltása céljából, az 
eredetmegjelölést is ideértve. Ezenkívül a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló 
2005/29/EK irányelv6 a megtévesztő gyakorlatok számos olyan formáját tiltja – ideértve a 
termékek földrajzi eredetének jelölésével kapcsolatosakat is –, amelyek várhatóan sértik az 
átlagfogyasztók érdekeit. 

Ami a részben vagy teljes egészében egy másik országban előállított termékekre vonatkozó 
eredetmegjelölések – amilyen például a „Made in Italy” jelölés is – alkalmazását illeti, a 
nemzeti hatóságok feladata felmérni az ilyen gyakorlatok esetlegesen megtévesztő jellegét, 
valamint alkalmazni a hatályos uniós szabályokat azok felszámolása érdekében.
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