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1. Samenvatting van het verzoekschrift 

Volgens indiener is er sprake van misbruik van de aanduiding "Made in Italy". Hij stelt dat 
producten die niet in Italië worden vervaardigd niettemin vaak worden voorzien van het label 
"Made in Italy". Indiener verzoekt derhalve om wetgeving waarmee een einde wordt gemaakt 
aan deze vorm van namaak. Dergelijke wetgeving zou ervoor moeten zorgen dat geverifieerd 
kan worden waar een product daadwerkelijk is vervaardigd, zodat Italiaanse producenten die 
hun producten geheel in Italië vervaardigen, worden beschermd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 19 november 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 januari 2010.

In de EU is de afgelopen jaren vaak nagedacht over de kwestie aanduiding van het land van 
oorsprong. Het Europees Parlement heeft herhaaldelijk verzocht om geharmoniseerde 
regelgeving de gehele EU, meest recentelijk in een op 25 november 2009 aangenomen 
resolutie1. Vooralsnog bestaat er evenwel nog geen specifieke EU-wetgeving betreffende 
oorsprongsaanduiding, noch voor in de EU vervaardigde producten (zoals 'Made in Italy', 
'Made in the EU'), noch voor producten uit andere landen. Een Commissievoorstel uit 2005 
voor een verordening van de Raad betreffende de aanduiding van het land van oorsprong op 
bepaalde producten uit derde landen is nog steeds niet goedgekeurd door het Europees 
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Parlement en de Raad1.

Het Europees Hof van Justitie is principieel van mening dat nationale maatregelen ten aanzien 
van de oorsprongsaanduiding de intracommunautaire handel direct of indirect, daadwerkelijk 
of in potentie kunnen belemmeren. Dergelijke maatregelen hebben tot gevolg dat de voorkeur 
wordt gegeven aan lokaal geproduceerde producten boven producten uit andere EU-lidstaten. 
Daarom zijn nationale maatregelen tot aanduiding van de geografische oorsprong van 
goederen die zijn geproduceerd in andere EU-landen2, evenals nationale regelingen ter 
bevordering van oorsprongsaanduidingen voor lokale producten3 niet verenigbaar met de 
bepalingen inzake het vrije verkeer van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie4.

Desondanks staat het ondernemingen vrij de oorsprong van hun producten op hun producten
te vermelden, mits deze aanduiding waarheidsgetrouw en niet misleidend is. Misleidende 
informatie over de geografische oorsprong van goederen of diensten is verboden in de EU. 
Daarom beoogt Richtlijn 2006/114/EG inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame 5

de belangen van handelaren te beschermen en biedt deze personen en organisaties die een 
rechtmatig belang bij de zaak hebben, de mogelijkheid om tegen misleidende reclame op te 
treden, hetzij voor een rechterlijke hetzij voor een administratieve instantie, teneinde te 
bereiken dat alle vormen van misleidende reclame, met inbegrip van de 
oorsprongsaanduiding, worden gestaakt of verboden. Daarnaast verbiedt Richtlijn 
2005/29/EG betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten 
op de interne markt6 een groot aantal misleidende praktijken, met inbegrip van praktijken ten 
aanzien van de aanduiding van de geografische oorsprong van goederen, die de belangen van 
de consumenten schaden.

Voor wat betreft het gebruik van oorsprongsaanduidingen zoals 'Made in Italy' voor producten 
die deels of geheel in een ander land zijn vervaardigd, zijn de nationale autoriteiten bevoegd 
te beoordelen of praktijken al dan niet misleidend zijn en de bestaande EU-regels toe te 
passen, om deze praktijken een halt toe te roepen.
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