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1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că indicația „Made in Italy” este utilizată abuziv. Acesta arată că produse 
care nu sunt realizate în Italia sunt prevăzute deseori cu eticheta „Made in Italy”. Prin urmare, 
petiționarul solicită o legislație prin care să se pună capăt acestei forme de falsificare. O astfel 
de legislație ar trebui să asigure posibilitatea de a verifica unde este realizat un produs cu 
adevărat, astfel încât producătorii italieni care își realizează produsele în întregime în Italia să 
fie protejați.   

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 19 noiembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 ianuarie 2010

În ultimii ani, chestiunea indicării originii a fost examinată deseori la nivel comunitar.
Parlamentul European a solicitat în repetate rânduri adoptarea unor dispoziții armonizate la 
nivelul UE în acest sens, cel mai recent într-o rezoluție adoptată la 25 noiembrie 20091.
Totuși, deocamdată nu există o legislație comunitară specifică privind indicarea originii, fie că 
produsele sunt realizate în cadrul UE (de exemplu, „Made in Italy” ori „Made in the EU”), fie 
în afara Uniunii Europene. O propunere din 2005 a Comisiei pentru un regulament al 
Consiliului privind indicarea țării de origine în cazul anumitor produse importate din țări terțe 
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este încă în curs de examinare de către Parlamentul European și Consiliu1.

În principiu, Curtea de Justiție a hotărât că măsurile naționale privind indicarea locului de 
origine sunt în măsură să constituie, în mod direct sau indirect, efectiv sau potențial, un 
obstacol în calea comerțului intracomunitar. Astfel de măsuri au ca efect încurajarea 
consumului de produse realizate pe plan local în detrimentul produselor originare din alte 
zone ale UE. Prin urmare, măsurile naționale prin care se instituie obligativitatea indicării 
originii geografice a produselor realizate în alte țări ale UE2, precum și orice programe 
naționale de promovare a indicării originii produselor realizate pe plan local3 sunt 
incompatibile cu dispozițiile privind libera circulație prevăzute de Tratatul privind 
funcționarea UE4. 

Totuși, companiile producătoare pot indica originea produselor lor dacă doresc acest lucru, cu 
condiția ca aceasta să fie veridică și să nu inducă în eroare consumatorii. Utilizarea unor 
informații înșelătoare privind originea geografică a bunurilor sau serviciilor este interzisă în 
UE. Astfel, Directiva 2006/114/CE privind publicitatea înșelătoare și comparativă5 are drept 
scop protejarea intereselor concurențiale și oferă persoanelor și organizațiilor care au un 
interes legitim dreptul de a iniția acțiuni juridice sau administrative pentru a se dispune 
încetarea sau interzicerea publicității înșelătoare, indiferent de forma acesteia, inclusiv 
indicarea originii. În plus, Directiva 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale6

interzice o serie întreagă de practici înșelătoare, inclusiv cele legate de indicarea originii 
geografice a produselor, care ar putea afecta interesele economice ale consumatorului mediu. 

În ceea ce privește utilizarea unor indicații privind originea, cum este „Made in Italy” pentru 
produsele realizate parțial sau în întregime în altă țară, este de competența autorităților 
naționale să evalueze caracterul potențial înșelător al unor astfel de practici și să aplice 
legislația UE existentă pentru a dispune încetarea acestora.
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