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Писмена декларация, внесена съгласно член 136 от Правилника за дейността на 
Европейския парламент, относно борбата срещу фалшифицирането на стоки в 
сектора на виното и спиртните напитки1

1. Производството и пазарната реализация на виното и спиртните напитки е важен 
икономически сектор в много държави членки, особено във Франция и Италия.

2. Според службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) 
европейските предприятия губят всяка година1,3 милиарда евро  , което се дължи на 
пазара на фалшифицирани стоки. Това съответства на загуба в размер на 136 
милиона евро във Франция и 162 милиона евро в Италия.

3. Пазарът на фалшифицирани вина и спиртни напитки има последици за трудовата 
заетост в Европа със загуби, които се оценяват на 4 800 преки работни места и 18 
500 непреки работни места.

4. Мнозинството от предприятията, активни в сектора на виното и спиртните напитки, 
са малки и средни предприятия (МСП). Те играят основна роля в защитаването на 
местната идентичност на европейските вина, като осигуряват устойчива и 
висококачествена продукция, като в същото време почитат местните традиции.

5. Комисията и Съветът следователно са приканени да работят съвместно с държавите 
членки за борба срещу пазара на фалшифицирани вина и спиртни напитки, за да 
подкрепят МСП и заетостта в тези сектори – нещо, което е много важно за 
френската и италианската икономика, както и за икономиките на останалите 
държави членки.

6. Настоящата декларация, придружена от имената на подписалите я лица, се предава 
на Съвета и на Комисията.

1 Съгласно член 136, параграфи 4 и 5 от Правилника за дейността на Европейския парламент в случай че 
е подписана от мнозинството от членовете на Парламента, декларацията се публикува в протокола от 
заседанието заедно с имената на подписалите я и се предава на нейните адресати, без това да задължава 
Парламента.


