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Tema: Peticija Nr. 1093/2009 by  dėl nuorodos „Pagaminta Italijoje“ apsaugos, kurią 
pateikė Italijos pilietis Adolfo Pablo Lapi

1. Peticijos santrauka

Pasak peticijos pateikėjo, neteisėtai naudojama nuoroda „Pagaminta Italijoje“. Jis aiškina, kad 
ne Italijoje pagaminti produktai vis dėlto ženklinami nuoroda „ Pagaminta Italijoje“. Todėl 
peticijos pateikėjas prašo parengti teisės aktus, kuriais būtų panaikinta ši klastojimo forma. 
Taikant tokius teisės aktus būtų galima patikrinti, kur iš tikrųjų produktas pagamintas, todėl 
būtų apsaugoti Italijos gamintojai, savo produktus gaminantys tik Italijoje.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. lapkričio 19 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį.

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. sausio 22 d.

„Pastaraisiais metais kilmės ženklinimo klausimas ES lygmeniu svarstytas dažnai. Europos 
Parlamentas ne kartą ragino ES nustatyti suderintas šios srities taisykles, paskutinį kartą –
2009 m. lapkričio 25 d. patvirtintoje rezoliucijoje1. Tačiau šiuo metu nėra konkrečių ES teisės 
aktų dėl kilmės ženklinimo, nesvarbu ar ES (pvz., pagaminta Italijoje, Pagaminta ES), ar ne 
ES pagamintų gaminių. 2005 m. Komisijos pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl tam tikrų 
iš trečiųjų šalių importuojamų prekių kilmės šalies nuorodos tebesvarstoma Europos 
Parlamente ir Taryboje2.

                                               
1 B7-0146/2009 / P7_TA-PROV(2009)0093.
2 COM(2005)661 galutinis.
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Iš tikrųjų Teisingumo Teismas nusprendė, kad nacionalinės kilmės žymėjimo priemonės gali 
tiesiogiai arba netiesiogiai, iš tikrųjų arba galimai kliudyti prekybai ES. Tokiomis 
priemonėmis skatinama vartoti vietoje, o ne kitur ES gaminamas prekes. Taigi nacionalinės 
priemonės, pagal kurias privaloma žymėti kitose ES šalyse pagamintų gaminių geografinę 
kilmę1 ir nacionalinės sistemos, kuriose skatinama žymėti vietos gaminių kilmę2

nesuderinamos su laisvo judėjimo nuostatomis, įtvirtintomis Sutartyje dėl Europos Sąjungos 
veikimo3. 

Tačiau įmonės gali nurodyti savo gaminių kilmę savo noru, jei tokia nuoroda yra teisinga ir 
neapgaulinga. ES draudžiama klaidinanti informacija apie prekių ir paslaugų geografinę
kilmę. Taigi Direktyva 2006/114/EB dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos4 siekiama 
saugoti konkurentų interesus ir turintiems teisėtų interesų asmenims bei organizacijoms teisę 
iškelti teisminį ar administracinį ieškinį dėl visų rūšių apgaulingos reklamos, įskaitant kilmės 
žymėjimą, nutraukimo ir draudimo. Be to, Direktyvoje 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių 
komercinės veiklos5 draudžiama labai įvairi klaidinanti veikla, įskaitant veiklą, susijusią su 
prekių, kurios gali pakenkti paprastų vartotojų ekonominiams interesams, geografinės kilmės 
žymėjimu. 

Gaminių, kurių dalis arba jie visi pagaminti kitoje šalyje, kilmės nuorodų, kaip antai 
„Pagaminta Italijoje“, naudojimo atžvilgiu nacionalinėms valdžios institucijoms tenka 
atsakomybė įvertinti galimai klaidinantį tokios veiklos pobūdį ir taikyti galiojančias ES 
taisykles siekiant nutraukti tokią veiklą.“

                                               
1 Žr. bylą C-207/83 Komisija prieš Jungtinę Karalystę [1985] ECR 01201.
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3 Žr. SESV 34 straipsnį.
4 OL L 376/21, 2006 12 27.
5 OL L 149/22, 2005 6 11.


