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Писмена декларация относно обозначението за произход

Европейският парламент,

– като взе предвид своята резолюция относно обозначението за произход 
(P6_TA(2006)0325),

– като взе предвид член 116 от своя правилник,

A. като има предвид, че Европейският съюз отдава много голямо значение на 
прозрачността за потребителите и като има предвид, че в тази връзка информацията 
за произхода на стоките е от изключително значение, 

Б. като има предвид, че броят на случаите на подвеждащи или измамни указания за 
произхода на стоките, внасяни в Европейския съюз, нараства, като по този начин 
потенциално се застрашава безопасността на потребителите,

В. като има предвид, че Лисабонският дневен ред на ЕС цели засилването на 
икономиката на ЕС чрез подобряване на конкурентоспособността на 
промишлеността на ЕС като цяло,

Г. като има предвид, че основните търговски партньори на ЕС, като САЩ, Япония и 
Канада, са постановили със закон изисквания относно задължителното 
обозначаване на произхода,

1. подчертава още веднъж правото на европейските потребители на незабавен достъп 
до информация относно извършените от тях покупки; подчертава, че лъжливите 
указания относно произхода на продуктите са, както всеки вид измама, 
неприемливи; вярва, че трябва да се гарантират равнопоставени условия с 
търговските партньори на ЕС в съответствие с дневния ред за справедлива 
търговия;

2. подкрепя изцяло предложението за регламент на Съвета относно въвеждането на 
задължително обозначаване на страната на произход за определени продукти, 
внасяни в Европейския съюз от трети страни;

3. призовава държавите-членки незабавно да приемат предложението в интерес на 
потребителите, промишлеността и конкурентоспособността в ЕС;

4. възлага на своя председател да предаде настоящата декларация, придружена от 
списък с имената на подписалите я лица, на Съвета, Комисията и парламентите на 
държавите-членки.


