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Temats: Lūgumraksts Nr. 1093/2009, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Adolfo Pablo 
Lapi, par apzīmējuma „Ražots Itālijā” aizsardzību

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst, ka apzīmējums „Ražots Itālijā” tiek izmantots ļaunprātīgi. 
Viņš apgalvo, ka produktiem, kas nav ražoti Itālijā, tomēr bieži tiek izmantots marķējums 
„Ražots Itālijā”. Tāpēc lūgumraksta iesniedzējs aicina ieviest tiesību aktus, lai izbeigtu šādu 
viltojuma veidu. Šādiem tiesību aktiem būtu jānodrošina, ka ir iespējams pārbaudīt, kur 
produkts patiesībā ražots, tā, lai tiktu aizsargāti Itālijas ražotāji, kas savus produktus pilnībā 
ražo Itālijā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 19. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. janvārī

„Pēdējos gados jautājums par izcelsmes marķējumu bieži ticis izskatīts ES līmenī. Eiropas 
Parlaments ir vairākkārt aicinājis šajā jomā ieviest ES saskaņotus noteikumus, pēdējo reizi to 
ierosinot 2009. gada 25. novembrī pieņemtajā rezolūcijā1. Tomēr pašlaik nav īpašu ES tiesību 
aktu par izcelsmes marķējumu ne attiecībā uz Eiropas Savienībā ražotām precēm (piemēram, 
„Ražots Itālijā”, „Ražots ES”), ne precēm, kas ražotas ārpus ES. Priekšlikums Padomes 
regulai par izcelsmes valsts norādi konkrētiem ražojumiem, kas ievesti no trešām valstīm, 
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joprojām ir izskatīšanas procesā Eiropas Parlamentā un Padomē1.

Eiropas Kopienu Tiesa nolēma, ka principā ar izcelsmes marķējumu saistīti valsts mēroga 
pasākumi spēj tiešā vai netiešā veidā, faktiski vai potenciāli kavēt tirdzniecību Eiropas 
Savienībā. Šādi pasākumi veicina vietēji ražotu produktu patēriņu salīdzinājumā ar citur ES 
ražotām precēm. Tādējādi valsts mēroga pasākumi, pieprasot obligātu tādu produktu 
ģeogrāfiskās izcelsmes marķēšanu, kas ražoti citās ES valstīs2, kā arī valstu shēmas, kas 
veicina vietējā ražojuma produktu izcelsmes marķējumu lietojumu3, nav savietojamas ar 
brīvas aprites noteikumiem, kas minēti Līgumā par Eiropas Savienības darbību4.

Tomēr uzņēmumi var norādīt produktu izcelsmi pēc brīvprātības principa, ja šī norāde sniedz 
patiesu informāciju un nav maldinoša. Maldinoša informācija par produktu vai pakalpojumu 
ģeogrāfisko izcelsmi Eiropas Savienībā ir aizliegta. Tādējādi Direktīvas 2006/114/EK par 
maldinošu un salīdzinošu reklāmu5 mērķis ir konkurentu interešu aizsardzība, un tādām 
personām vai organizācijām, kurām ir likumīgas intereses, direktīva nodrošina tiesības 
juridiski vai administratīvi rīkoties, lai pārtrauktu vai aizliegtu maldinošu reklāmu visās tās 
formās, ieskaitot izcelsmes marķējumu. Turklāt Direktīva 2005/29/EK par negodīgu 
komercpraksi6 aizliedz virkni maldinošu prakšu, ieskaitot tās, kas saistītas ar produktu 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, kas varētu kaitēt vidusmēra patērētāju ekonomiskajām 
interesēm.

Attiecībā uz tāda izcelsmes marķējuma kā „Ražots Itālijā” lietojumu precēm, kas daļēji vai 
pilnībā ražotas citā valstī, valsts varas iestāžu pienākums ir veikt šādu iespējami maldinošu 
prakšu novērtējumu un piemērot spēkā esošos ES noteikumus, lai nodrošinātu šādu prakšu 
pārtraukšanu.”
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