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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu starp Eiropas 
Savienību un Ķīnas Tautas Republikas valdību par sadarbību ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāžu jomā un to aizsardzību
(COM(2020)0213 – C9-xxxx/2020 – 2020/0089(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam (COM(2020)0245),

– ņemot vērā nolīguma projektu starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republikas 
valdību par sadarbību ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu jomā un to aizsardzību 
(COM(2020)0213),

– ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 207. panta 3. punktu, 207. panta 4. punkta pirmo daļu, 
218. panta 6. punkta otrās daļas a) un v) apakšpunktu un 218. panta 7. punktu (C9-
XXXX/2020), 

– ņemot vērā X1 nenormatīvo rezolūciju par lēmuma priekšlikumu,

– ņemot vērā Reglamenta 105. panta 1. un 4. punktu un 114. panta 7. punktu,

– ņemot vērā X komitejas atzinumu,

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ieteikumu (A9-0000/2020),

1. sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem, kā arī Ķīnas Tautas Republikas valdībai un parlamentam.

1  Pieņemtie teksti, [P9_TA(0000)0000].
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PASKAIDROJUMS

Padome 2010. gada 10. septembrī atļāva sākt sarunas ar Ķīnu nolūkā panākt nolīgumu 
par vīnu, stipro alkoholisko dzērienu, lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu (ĢIN) aizsardzību. Šo sarunu pamatā bija pieredze, kas 
gūta ES un Ķīnas 10 + 10 ĢIN sadarbības projektā, kura rezultātā 2013. gadā abās pusēs 
tika aizsargātas 10 ĢIN saskaņā ar ES un Ķīnas tiesību aktiem. Sarunas par ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāžu nolīgumu tika pabeigtas 2019. gada 6. novembrī. 

Nolīgums ļauj aizsargāt slavenas un vērtīgas ES ĢIN Ķīnas tirgū pret imitāciju un 
piesavināšanos. Saskaņā ar vienošanos pirmajā posmā no nolīguma stāšanās spēkā tiks 
nodrošināta tieša aizsardzība, vienojoties par 100 ES ĢIN un 100 Ķīnas ĢIN sarakstu. 
Otrajā posmā četru gadu laikā saskaņā ar nolīgumu tiks aizsargāti vēl 175 ES un Ķīnas 
ĢIN nosaukumi. Šiem nosaukumiem būs jāpiemēro tāda pati reģistrācijas procedūra kā 
100 nosaukumiem, uz kuriem jau attiecas nolīgums. Nolīgumā ir paredzēta iespēja pēc tā 
stāšanās spēkā paplašināt darbības jomu, attiecinot to arī uz citām ražojumu klasēm, uz 
kurām pašlaik neattiecas ES tiesību akti, un jo īpaši uz amatniecību.

Sarakstā minētās ĢIN gūs labumu no ļoti augsta aizsardzības līmeņa, kas pārsniedz to, ko 
piedāvā TRIPS, gan attiecībā uz pārtikas produktiem, gan arī vīniem un stiprajiem 
alkoholiskajiem dzērieniem. ĢIN tikts aizsargātas pret: 

- jebkuru tādu līdzekļu izmantošanu preču noformēšanā vai prezentācijā, kas norāda vai 
uzvedina uz domām, ka minētā prece cēlusies ģeogrāfiskajā teritorijā, kas nav patiesā 
preces izcelsmes vieta, tā ka sabiedrība tiek maldināta attiecībā uz preces ģeogrāfisko 
izcelsmi;

- jebkuru ģeogrāfiskās izcelsmes norādes lietošanu, lai identificētu identisku vai līdzīgu 
produktu, kura izcelsme nav attiecīgajā ģeogrāfiskās izcelsmes norādē minētajā vietā, pat 
ja preču patiesā izcelsme tiek norādīta vai ģeogrāfiskā norāde tiek lietota tulkojumā, 
transkripcijā vai tiek lietota kopā tādiem vārdiem kā “veids”, “tips”, “stils”, “imitācija” 
vai tamlīdzīgi;

- jebkuru ģeogrāfiskās izcelsmes norādes lietošanu, lai identificētu identisku vai līdzīgu 
produktu, kas neatbilst ar aizsargāto nosaukumu apzīmētā produkta specifikācijai.

Saskaņā ar LESD 218. panta 6. punktu ir nepieciešama Eiropas Parlamenta piekrišana, 
lai Padome varētu pieņemt lēmumu par šā nolīguma noslēgšanu. 

Ņemot vērā iepriekš teikto, referents iesaka Parlamentam sniegt piekrišanu šā nolīguma 
noslēgšanai.


