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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW
Dotyczy: Petycji 1093/2009, którą złożył Adolfo Pablo Lapi (Włochy) w sprawie ochrony 

oznaczenia „Produkt włoski”

1. Streszczenie petycji

Składający petycję uważa, że oznaczenie „Produkt włoski” jest nadużywane. Twierdzi on, że 
produkty, które nie są wytwarzane we Włoszech, są często opatrzone etykietą „Produkt 
włoski”. Składający petycję apeluje zatem o opracowanie prawodawstwa, aby zlikwidować tę 
formę fałszerstwa. Prawodawstwo takie powinno zapewnić możliwość sprawdzenia, gdzie 
faktycznie wytworzono dany produkt, tak aby chronić wytwórców włoskich, których całość 
produkcji odbywa się we Włoszech.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 19 listopada 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 stycznia 2010 r.

W ostatnich latach na szczeblu UE często rozpatrywano kwestię oznaczania pochodzenia 
produktów. Parlament Europejski wielokrotnie wzywał do zharmonizowania w UE przepisów 
w tej dziedzinie – po raz ostatni w rezolucji przyjętej 25 listopada 2009 r.1. Obecnie nie 
istnieje jednak żadne szczegółowe prawodawstwo UE dotyczące oznaczania pochodzenia 
produktów, zarówno tych wytwarzanych w UE (np. „Produkt włoski”, „Wyprodukowano 
w UE”), jak i poza UE. Wniosek Komisji z 2005 r. dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie 
oznaczania kraju pochodzenia określonych produktów przywożonych z państw trzecich nie 
został jeszcze rozpatrzony przez Parlament Europejski i Radę2.

                                               
1 B7-0146/2009 / P7_TA-PROV(2009)0093.
2 COM(2005)661 wersja ostateczna.
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Zasadniczo Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że krajowe środki dotyczące oznaczania 
pochodzenia mogą utrudniać – bezpośrednio lub pośrednio, faktycznie lub potencjalnie –
handel w UE. Tego typu środki mogą zachęcać do konsumpcji towarów wytwarzanych 
lokalnie kosztem towarów pochodzących z innych części UE. Zatem krajowe środki 
wymagające obowiązkowego oznaczania regionu geograficznego, z którego pochodzą 
produkty wytwarzane w innych krajach UE1, oraz krajowe plany wspierające oznaczanie 
pochodzenia produktów lokalnych2 są niezgodne z przepisami o swobodnym przepływie 
zawartymi w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej3. 

Przedsiębiorcy mogą jednak dobrowolnie wskazywać pochodzenie produktów, pod 
warunkiem, że wskazanie takie jest zgodne z prawdą i nie wprowadza w błąd. 
Wprowadzające w błąd informacje dotyczące geograficznego pochodzenia towarów lub usług 
zostały w UE zakazane. Dlatego dyrektywa 2006/114/WE dotycząca reklamy 
wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej4 ma na celu ochronę interesów konkurencji 
oraz udziela osobom i organizacjom mającym uzasadniony interes w sprawie prawa podjęcia 
działań sądowych lub administracyjnych na rzecz zaprzestania lub zakazu reklamy 
wprowadzającej w błąd w jej wszystkich formach, w tym w formie oznaczania pochodzenia. 
Ponadto dyrektywa 2005/29/WE dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych5 zakazuje 
stosowania szerokiej gamy praktyk wprowadzających w błąd, w tym praktyk dotyczących 
wskazywania geograficznego pochodzenia towarów mogącego zaszkodzić gospodarczym 
interesom przeciętnego konsumenta. 

Co się tyczy stosowania takich oznaczeń pochodzenia jak „Produkt włoski” na produktach 
częściowo lub w całości wytwarzanych w innym kraju, ocena potencjalnie wprowadzającego 
w błąd charakteru takich praktyk i egzekwowanie obowiązujących przepisów UE w celu 
zaprzestania stosowania tych praktyk leżą w gestii władz krajowych.

                                               
1 Zob. sprawa C-207/83 Komisja przeciwko Wielkiej Brytanii [1985] Zb. Orz. 01201.
2 Zob. sprawa C-325/00 Komisja przeciwko Niemcom [2002] Zb. Orz. I-09977 i sprawa C-6/02 Komisja 

przeciwko Francji [2003] Zb. Orz. I-02389.
3 Zob. art. 34 TFUE.
4 Dz.U. L 376/21 z 27.12.2006.
5 Dz.U. 149/22 z 11.6.2005.


