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Fråga för muntligt besvarande O-000015/2015 

till kommissionen 
Artikel 128 i arbetsordningen 

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 

Angående: Brist på angivande av ursprungsland för produkter som importeras från tredjeländer 

Medbeslutandeförfarandet om angivande av ursprungsland för produkter som importeras från 
tredjeländer befinner sig i ett dödläge. Efter det att kommissionen drog tillbaka ett förslag till förordning 
2011 har ingen ny text lagts fram trots påminnelser från parlamentets sida (senast i resolutionen av 
den 17 januari 2013). Detta förslag till förordning har i själva verket aldrig fått rådets godkännande. 
Angivande av ursprungsland skulle dock inte enbart göra det möjligt att mer effektivt bekämpa social 
och miljömässig dumpning, utan också garantera att konsumenterna får tydlig information som gör det 
möjligt för dem att fatta välgrundade beslut när de köper en vara. Då EU-medborgarna börjar bli 
medvetna om hur deras konsumtion inverkar på jobben och miljön skulle bättre spårbarhet för 
konsumtionsvaror främja konsumtionen av ”lokala” produkter och ge verksamheten inom våra företag 
ett nytt uppsving. Man bör också minnas att högkvalitativ information är en grundval för medborgarnas 
frihet och konsumentskyddet, som borde garanteras i artiklarna 4, 12 och 169 i EUF-fördraget. 

1. Varför vidtar inte kommissionen brådskande skyddsåtgärder mot märkning som syftar till att 
vilseleda konsumenterna? Varför förbjuder kommissionen till exempel inte märkning såsom 
”Made in PRC” (Folkrepubliken Kina) i stället för ”Made in China”? 

2. Kan inte kommissionen – om rådet förkastar det nya förslaget till förordning – mot bakgrund av 
artiklarna 4 och 169.4 i EUF-fördraget ge medlemsstaterna manöverutrymme att skärpa sin 
konsumentskyddslagstiftning och kräva bättre angivande av ursprungsland för produkter som 
importeras till EU från tredjeländer? 
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