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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság kormánya közötti, a földrajzi árujelzőkkel 
kapcsolatos együttműködésről, valamint azok oltalmáról szóló megállapodás 
megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(COM(2020)0213 – C9-xxxx/2020 – 2020/0089(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2020)0245),

– tekintettel az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság kormánya közötti, a földrajzi 
árujelzőkkel kapcsolatos együttműködésről, valamint azok oltalmáról szóló 
megállapodás tervezetére (COM(2020)0213),

– tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikke 
(3) bekezdésével, 207. cikke (4) bekezdésének első albekezdésével, 218. cikke 
(6) bekezdése második albekezdésének a) és v) pontjával, valamint 218. cikke 
(7) bekezdésével összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C9-
XXXX/2020), 

– tekintettel a határozatra irányuló javaslatról szóló, ...-i nem jogalkotási állásfoglalására1,

– tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (1) és (4) bekezdésére, valamint 114. 
cikkének (7) bekezdésére,

– tekintettel a(z) X Bizottság véleményére,

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására (A9–0000/2020),

1. egyetért a megállapodás megkötésével;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok és a Kínai Népköztársaság kormányának és parlamentjének.

1  E napon elfogadott szövegek, P9_TA(0000)0000.
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INDOKOLÁS

2010. szeptember 10-én a Tanács engedélyezte a tárgyalások megkezdését Kínával a 
borok, szeszes italok, mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról szóló megállapodás megkötése céljából. Ez a tárgyalás az EU és Kína közötti 
10+10 földrajzi árujelzőkkel kapcsolatos együttműködési projekt tapasztalataira épült, 
amely 2013-ban 10 földrajzi árujelző oltalom alá helyezését eredményezte mindkét 
oldalon az uniós és a kínai jogszabályok alapján. A földrajzi árujelzőkről szóló 
megállapodásról folytatott tárgyalások 2019. november 6-án lezárultak. 

A megállapodás lehetővé teszi a híres és értékes uniós földrajzi árujelzők védelmét a kínai 
piacon az utánzással és visszaéléssel szemben. A megállapodás értelmében az első 
szakaszban a 100 uniós földrajzi árujelzőt és 100 kínai földrajzi árujelzőt tartalmazó 
jegyzékről szóló megállapodás révén biztosított lesz a közvetlen oltalom a megállapodás 
hatálybalépésétől kezdődően.  A második szakaszban, négy éven belül mind az EU-ból, 
mind Kínából származó további 175 földrajzi árujelző-nevet helyeznek oltalom alá a 
megállapodás értelmében. Ezeknek az elnevezéseknek ugyanazt a bejegyzési eljárást kell 
követniük, mint a megállapodás hatálya alá tartozó 100 elnevezésnek. A megállapodás 
rendelkezik arról a lehetőségről, hogy a hatályt a hatálybalépését követően kiterjesszék 
más, az uniós jogszabályok hatálya alá jelenleg nem tartozó termékosztályokra, 
különösen a kézművességre.

A felsorolt földrajzi árujelzők igen magas szintű, a TRIPS-megállapodás által nyújtott 
mértéket meghaladó oltalomban részesülnek, mind az élelmiszerek, mind a borok és a 
szeszes italok tekintetében. Oltalmuk a következőkkel szembeni védelmet foglalja 
magában: 

– a termék megjelölésében vagy külső kialakításában olyan eszközök használata, amelyek 
a termék földrajzi eredetével kapcsolatban a közönség megtévesztésére alkalmas módon 
arra mutatnak vagy azt sugallják, hogy a kérdéses termék olyan földrajzi területről 
származik, amely eltér annak tényleges származási helyétől;

– olyan földrajzi árujelző használata, amely nem a szóban forgó földrajzi árujelző által 
megjelölt helyről származó azonos vagy hasonló terméket azonosít, még abban az esetben 
is, ha feltüntetik az áruk valódi származási helyét, vagy ha a földrajzi árujelzőt 
fordításban, eltérő írásrendszert használó nyelvek közötti átírásban vagy kiejtés szerinti 
átírásban használják, vagy azt a „fajtájú”, „típusú”, „stílusú”, „utánzat” vagy más hasonló 
kifejezés kíséri;

– bármely olyan földrajzi árujelző használata, amely azonos vagy hasonló terméket 
azonosít, amely nem felel meg az oltalom alatt álló név termékleírásának.

Az EUMSZ 218. cikkének (6) bekezdésével összhangban az Európai Parlament 
egyetértésére van szükség a megállapodás megkötésére vonatkozó tanácsi határozat 
elfogadásához. 

A fentiek fényében az előadó azt ajánlja, hogy a Parlament adja egyetértését a 
megállapodás megkötéséhez.
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