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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi 
valitsuse vahelise geograafiliste tähiste alast koostööd ja nende tähiste kaitset käsitleva 
lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta
(COM(2020)0213 – C9-xxxx/2020 – 2020/0089(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (COM(2020)0245),

– võttes arvesse Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelise geograafiliste 
tähiste alast koostööd ja nende tähiste kaitset käsitleva lepingu eelnõu 
(COM(2020)0213),

– võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 207 lõikele 3, artikli 207 lõike 4 esimesele lõigule koostoimes 
artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktiga v ning artikli 218 lõikele 7 (C9-
XXXX/2020), 

– võttes arvesse oma X muud kui seadusandlikku resolutsiooni1 ettepaneku kohta võtta 
vastu otsus,

– võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 114 lõiget 7,

– võttes arvesse X komisjoni arvamust,

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust (A9-0000/2020),

1. annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Hiina Rahvavabariigi 
valitsusele ja parlamendile.

1 Vastuvõetud tekstid, [P9_TA(0000)0000].
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SELETUSKIRI

Nõukogu volitas 10. septembril 2010 komisjoni alustama läbirääkimisi Hiinaga, et 
sõlmida veinide, piiritusjookide, põllumajandustoodete ja toiduainete geograafiliste 
tähiste kaitset käsitlev leping. Need läbirääkimised tuginesid ELi ja Hiina 10 +10 
geograafilise tähise koostööprojekti kogemusele, mille lõpptulemusena võeti 2013. aastal 
ELi ja Hiina õigusaktide alusel kummaltki poolelt kaitse alla 10 geograafilist tähist. 
Läbirääkimised geograafiliste tähiste kaitse lepingu üle viidi lõpule 6. novembril 2019. 

Leping võimaldab Hiina turul jäljendamise ja omastamise eest kaitsta kuulsaid ja 
väärtuslikke ELi geograafilisi tähiseid. Kokkuleppe kohaselt tagatakse alates lepingu 
jõustumisest esimeses etapis otsekaitse eraldi loetletud 100-le ELi geograafilisele tähisele 
ja 100-le Hiina geograafilisele tähisele. Teises etapis võetakse nelja aasta jooksul lepingu 
alusel kaitse alla veel 175 geograafilist tähist nii EList kui ka Hiinast. Need nimetused 
peavad läbima sama registreerimismenetluse nagu 100 lepinguga juba hõlmatud nimetust. 
Lepingus nähakse ette võimalus laiendada selle kohaldamisala pärast jõustumist muudele 
tooteklassidele, mida ELi õigusaktid praegu ei hõlma, eelkõige käsitöötoodetele.

Loetelusse kantud geograafilise tähisega tooted saavad väga tugeva kaitse, mis läheb nii 
toiduainete kui ka veinide ja kangete alkohoolsete jookide puhul kaugemale 
intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepinguga (TRIPS-leping) tagatud 
kaitsest. Geograafilise tähisega tooteid kaitstakse 

– kõigi selliste kauba tähistamise või tutvustamise viiside eest, mis näitavad või lubavad 
oletada, et kaup pärineb mujalt kui sellest geograafilisest piirkonnast, kust see tegelikult 
on pärit, eksitades üldsust kauba geograafilise päritolu suhtes;

– sellise geograafilise tähise mis tahes kasutamise eest, mis identifitseerib kauba identse 
või sarnase kaubana, mis ei ole pärit geograafilise tähisega näidatud geograafilisest 
piirkonnast, isegi kui kauba tegelik päritolu on märgitud või kui kõnealust geograafilist 
tähist kasutatakse tõlkes, transkriptsioonis või transliteratsioonis või kui sellele on lisatud 
selliseid sõnu nagu „liik“, „tüüp“, „laad“, „imitatsioon“ või muid selletaolisi väljendeid;

– sellise geograafilise tähise mis tahes kasutamise eest, mis identifitseerib identset või 
sarnast kaupa, mis ei vasta kaitstud nimetuse spetsifikaadile.

Vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 218 lõikele 6 vajab nõukogu Euroopa Parlamendi 
nõusolekut, et võtta vastu otsus lepingu sõlmimise kohta. 

Eeltoodu põhjal soovitab raportöör parlamendil lepingu sõlmimise heaks kiita.


