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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de 
Overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Volksrepubliek China 
betreffende samenwerking op het gebied van geografische aanduidingen en de 
bescherming daarvan
(COM(2020)0213 – C9-xxxx/2020 – 2020/0089(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (COM(2020)0245),

– gezien de ontwerpovereenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de 
Volksrepubliek China inzake de samenwerking op het gebied van geografische 
aanduidingen en de bescherming daarvan (COM(2020)0213),

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 207, 
lid 3, artikel 207, lid 4, eerste alinea, in combinatie met artikel 218, lid 6, tweede alinea, 
onder a), punt v), en artikel 218, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (C9-XXXX/2020),

– gezien zijn niet-wetgevingsresolutie van X1 over het voorstel voor een besluit,

– gezien artikel 105, leden 1 en 4, en artikel 114, lid 7, van zijn Reglement,

– gezien het advies van de ...,

– gezien de aanbeveling van de Commissie internationale handel (A9-0000/2020),

1. hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de 
Volksrepubliek China.

1 Aangenomen teksten van die datum, [P9_TA(0000)0000].
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TOELICHTING

Op 10 september 2010 heeft de Raad machtiging verleend voor het openen van 
onderhandelingen met China die moeten resulteren een overeenkomst over de 
bescherming van geografische aanduidingen (GA’s) van wijn, gedistilleerde dranken, 
landbouwproducten en levensmiddelen. Bij deze onderhandelingen werd voortgebouwd 
op de ervaring met het 10-plus-10-samenwerkingsproject tussen de EU en China voor 
geografische indicaties dat in 2013 heeft geleid tot de bescherming van tien GA’s aan 
beide zijden volgens EU- en Chinese wetgeving. De onderhandelingen over een nieuwe 
GA-overeenkomst zijn op 6 november 2019 afgerond. 

De overeenkomst maakt mogelijk dat beroemde en waardevolle geografische 
aanduidingen van de EU op de Chinese markt worden beschermd tegen wederrechtelijk 
gebruik en imitatie. In het kader van de overeenkomst wordt in een eerste fase de directe 
bescherming van een lijst met 100 geografische aanduidingen van de EU en 100 Chinese 
geografische aanduidingen gewaarborgd vanaf de inwerkingtreding van de 
overeenkomst. In een tweede fase zullen binnen vier jaar nog eens 175 geografische 
aanduidingen uit zowel de EU als China worden beschermd in het kader van de 
overeenkomst. Voor deze aanduidingen zal dezelfde registratieprocedure moeten worden 
gevolgd als voor de 100 namen die al onder de overeenkomst vallen. In de overeenkomst 
is de mogelijkheid opgenomen om het werkingsgebied na de inwerkingtreding uit te 
breiden tot andere productcategorieën die niet bij EU-wetgeving zijn geregeld, en met 
name handwerk.

De in de lijst opgenomen geografische aanduidingen zullen een zeer hoog 
beschermingsniveau genieten, dat verder gaat dan wat wordt geboden uit hoofde van 
TRIPS, zowel voor levensmiddelen als voor wijnen en gedistilleerde dranken. Zij zullen 
worden beschermd tegen: 

- het gebruik van middelen in de benaming of voorstelling van waren waarmee wordt 
aangeduid of gesuggereerd dat de waren in kwestie hun oorsprong hebben in een ander 
geografisch gebied dan de werkelijke plaats van oorsprong op een wijze die het publiek 
misleidt ten aanzien van de geografische oorsprong van de waren;

- elk gebruik van een geografische aanduiding ter benoeming van identieke of 
soortgelijke waren die niet hun oorsprong hebben in de door de geografische 
aanduiding in kwestie aangeduide plaats, zelfs wanneer de werkelijke oorsprong van 
de waren is vermeld of de geografische aanduiding wordt gebruikt in vertaling, 
transcriptie of transliteratie of vergezeld gaat van uitdrukkingen zoals “soort”, “type”, 
“stijl”, “imitatie” en dergelijke;

- elk gebruik van een geografische aanduiding ter benoeming van een identiek of 
soortgelijk product dat niet in overeenstemming is met het productdossier van de 
beschermde naam.

Overeenkomstig artikel 218, lid 6, van het VWEU heeft de Raad de goedkeuring van het 
Europees Parlement nodig om een besluit tot sluiting van de overeenkomst te kunnen 
vaststellen. 
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In het licht van het bovenstaande beveelt de rapporteur het Parlement aan zijn 
goedkeuring te verlenen voor de sluiting van de overeenkomst.


