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Umowa UE z Chinami o ochronie oznaczeń 
geograficznych 

Podczas pierwszej sesji listopadowej Parlament ma głosować nad wyrażeniem zgody na zawarcie umowy 
między UE a Chinami w sprawie współpracy w zakresie oznaczeń geograficznych i ochrony tych oznaczeń, tj. 
znaków odróżniających umieszczanych głównie na produktach rolno-spożywczych, które mają określoną jakość, 
reputację lub inne cechy charakterystyczne związane z ich szczególnym pochodzeniem geograficznym. Umowa 
ta dodaje nowy element do ram prawnych stosunków unijno–chińskich, które obecnie opierają się w 
szczególności na umowie o handlu i współpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Chinami z 1985 r. 
Ma ona na celu ochronę 100 unijnych oznaczeń geograficznych i 100 chińskich oznaczeń geograficznych na 
terytoriach drugiej strony przed imitacją i bezprawnym używaniem oraz wprowadzenie zasady wzajemności w 
stosunkach UE–Chiny. 

Kontekst 
W 2010 r. Rada zatwierdziła mandat Komisji Europejskiej do negocjowania umowy UE–Chiny dotyczącej 
100 oznaczeń geograficznych z każdej ze stron, wybranych na podstawie obiektywnych kryteriów, takich 
jak wartość ekonomiczna, potencjał eksportowy i ryzyko podrabiania. Podrabianie w ogóle, a zwłaszcza 
podrabianie win, pozostaje w Chinach dużym problemem. W 2017 r. opublikowano wykazy 100 unijnych i 
100 chińskich oznaczeń geograficznych w celu umożliwienia konsultacji społecznych. W 2019 r. osiągnięto 
porozumienie w sprawie przepisów dotyczących ścisłej ochrony. Rada zatwierdziła podpisanie umowy w 
lipcu 2020 r. i została ona podpisana w dniu 14 września.  Prawie 3400 unijnych oznaczeń geograficznych i 
2385 chińskich oznaczeń geograficznych (w ramach chińskiego systemu ochrony sui generis oznaczeń 
geograficznych na koniec 2019 r.) ma znaczną rynkową wartość sprzedaży. Według badania z 2019 r. 
wartość sprzedaży unijnych oznaczeń geograficznych w 2017 r. wyniosła 74,76 mld EUR. W 2019 r. Chiny 
były trzecim co do wielkości rynkiem eksportowym towarów rolnych dla UE–27, o wartości 14,5 mld EUR, 
czyli 8 % całkowitego eksportu produktów rolnych z UE–27. Umowa o ochronie oznaczeń geograficznych 
przyczyni się do dalszego wzrostu eksportu z UE na ogromny rynek chiński oraz do rozwoju obszarów 
wiejskich w UE, a także będzie promować unijny system ochrony sui generis oznaczeń geograficznych, który 
jest jednym z głównych celów polityki handlowej. 

Wniosek Komisji Europejskiej 
We wniosku dotyczącym decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy, która wymaga zgody Parlamentu na 
mocy art. 207 i 218 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, określono cel umowy, jakim jest 
zapewnienie poziomu ochrony wykraczającego poza obecne międzynarodowe prawo handlowe, oraz 
przedstawiono 13 artykułów umowy i sześć załączników do niej. Artykuły te zawierają przepisy dotyczące 
ustanowionych oznaczeń geograficznych, precyzujące zasadnicze elementy procedury rejestracji, 
oznaczeń geograficznych, które mają być dodane w ciągu czterech lat od wejścia w życie umowy, zakresu 
ochrony oznaczeń geograficznych, prawa do korzystania z oznaczeń geograficznych oraz związku ze 
znakami towarowymi. Jeśli chodzi o egzekwowanie przepisów dotyczących oznaczeń geograficznych, ich 
posiadacze mieliby prawo do wnioskowania o podjęcie działań w zakresie egzekwowania przepisów oraz 
do samodzielnego ubiegania się o egzekucję sądową. Przepisy dotyczące współpracy, wymiany informacji 
i przejrzystości są uzupełnione przepisami dotyczącymi regularnych przeglądów. Nowo zarejestrowane 
oznaczenia geograficzne UE współistniałyby z wcześniejszymi znakami towarowymi. Dla kilku oznaczeń 
obecnie stosowanych w Chinach, takich jak feta, ustalono okresy stopniowego wycofywania. 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
W dniu 27 października 2020 r. parlamentarna Komisja Handlu Międzynarodowego (INTA) przyjęła 
zalecenie, by Parlament wyraził zgodę na decyzję Rady w sprawie zawarcia umowy. W towarzyszącym mu 
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projekcie rezolucji nieustawodawczej komisja INTA podkreśla, że trzeba skutecznie wdrożyć umowę oraz 
zwiększyć liczbę chronionych oznaczeń geograficznych, w tym oznaczeń geograficznych w zakresie 
rybołówstwa i akwakultury. Wzywa również do pogłębienia współpracy celnej w celu zwalczania 
podrabiania towarów, do zapewnienia równych warunków działania dla UE i Chin w innych obszarach oraz 
do poczynienia znaczących postępów w negocjacjach w sprawie kompleksowej umowy inwestycyjnej.  

Procedura zgody: 2020/0089(NLE); Komisja przedmiotowo 
właściwa: INTA; Sprawozdawca: Iuliu Winkler (PPE, Rumunia).  
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