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Въпрос с искане за устен отговор O-000015/2015 

до Комисията 
Член 128 от Правилника за дейността 

Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel, Dominique Bilde, Florian Philippot, Edouard 

Ferrand, Louis Aliot, Jean-Marie Le Pen, Marie-Christine Boutonnet, Jean-François Jalkh, 

Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Bruno Gollnisch, Mylène Troszczynski, Marie-Christine Arnautu, 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Nicolas Bay, Dominique Martin, Jean-Luc Schaffhauser, 

Aymeric Chauprade, Bernard Monot, Philippe Loiseau, Franz Obermayr, Angel Dzhambazki, 

Gerolf Annemans, Barbara Kappel, Olaf Stuger, Mario Borghezio, Marcel de Graaff, Hans 

Jansen, Mara Bizzotto, Lorenzo Fontana, Matteo Salvini, Gianluca Buonanno, Vicky Maeijer, 

Georg Mayer, Harald Vilimsky, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin, David Borrelli, Piernicola 

Pedicini, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Dario Tamburrano, Eleonora 

Evi, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Laura Agea, Marco Zullo, Marco Valli, Isabella Adinolfi 

Относно: Липса на обозначаване на държавата на произход на продукти, внасяни от трети 
държави 

Няма развитие по процедурата за съвместно вземане на решение, свързана с посочването на 
държавата на произход на продукти, внасяни от трети държави. След като Европейската 
комисия изтегли едно предложение за регламент през 2011 г., не е внасян никакъв нов текст 
въпреки импулсите от страна на Европейския парламент – вж. последната съответна 
резолюция, приета на 17 януари 2013 г. На практика по това предложение за регламент така и 
не се е получавало съгласие от Съвета. Посочването на страната на произход обаче не само 
би позволило да се води по-ефикасна борба срещу социалния и екологичния дъмпинг, но и би 
гарантирало на потребителя прозрачна информация, която му дава възможност да придобие 
дадена стока при пълна осведоменост. В момента, в който нашите сънародници осъзнават 
страничните ефекти, които тяхното потребление създава за работните места и околната среда, 
едно засилване на проследимостта на потребителските стоки би благоприятствало 
потреблението на „местни“ продукти и би стимулирало дейността на нашите предприятия. И 
накрая, трябва да се напомни, че качествената информация е една от основите на свободата 
на гражданите и на защитата на потребителите, считани за гарантирани по членове 4, 12 и 169 
от ДФЕС. 

1. Защо Комисията не взема спешни защитни мерки срещу маркировки, които целят да 
заблудят волята на потребителя? Защо, например, Комисията не забрани заместването на 
маркировката Made in China с Made in RPC (Китайска народна република)? 

2. В случай на отхвърляне на новото предложение за регламент в Съвета и на основание на 
член 4 и член 169, параграф 4 от ДФЕС, не следва ли Комисията да даде свобода на 
държавите членки да укрепят законодателството си за защита на потребителите, така че 
да се подобри обозначаването на продуктите с произход от трети държави в Съюза? 
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