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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato.)
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

referente à proposta de decisão do Conselho relativa à celebração do Acordo entre a 
União Europeia e o Governo da Republica Popular da China sobre a cooperação em 
matéria de indicações geográficas e a proteção dessas indicações geográficas
(COM(2020)0213 – C9-xxxx/2020 – 2020/0089(NLE))

(Aprovação)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta de decisão do Conselho (COM(2020)0245),

– Tendo em conta o projeto de acordo entre a União Europeia e o Governo da República 
Popular da China sobre a cooperação em matéria de indicações geográficas e a proteção 
dessas indicações geográficas (COM(2020)0213),

– Tendo em conta o pedido de aprovação apresentado pelo Conselho, nos termos do 
artigo 207.º, n.º 3, do artigo 207.º, n.º 4, primeiro parágrafo, do artigo 218.º, n.º 6, 
segundo parágrafo, alínea a), subalínea v), e do artigo 218.º, n.º 7, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (C9-XXXX/2020), 

– Tendo em conta a sua resolução não legislativa, de X1, sobre a proposta de decisão,

– Tendo em conta o artigo 105.º, n.ºs 1 e 4, e o artigo 114.º, n.º 7, do seu Regimento,

– Tendo em conta o parecer da Comissão X,

– Tendo em conta a recomendação da Comissão do Comércio Internacional 
(A9-0000/2020),

1. Aprova a celebração do acordo;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos governos e parlamentos dos Estados-Membros e da República Popular 
da China.

1  Textos aprovados dessa data, P9_TA(0000)0000.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Em 10 de setembro de 2010, o Conselho autorizou a abertura de negociações com a China 
com vista à celebração de um acordo sobre a proteção de indicações geográficas relativas 
a vinhos, bebidas espirituosas, produtos agrícolas e géneros alimentícios. Estas 
negociações basearam-se na experiência do projeto de cooperação 10 +10 indicações 
geográficas entre a UE e a China, que permitiu, em 2013, a proteção de 10 indicações 
geográficas de ambas as partes ao abrigo da legislação da UE e da China. As negociações 
sobre o acordo em matéria de indicações geográficas foram concluídas em 6 de novembro 
de 2019. 

O acordo permite a proteção, no mercado chinês, de indicações geográficas conhecidas e 
valiosas da UE contra a imitação e a usurpação. A partir da sua data de entrada em vigor, 
o acordo garante, numa primeira fase, a proteção direta de uma lista de 100 indicações 
geográficas da UE e de 100 indicações geográficas chinesas. Numa segunda fase, no 
prazo de quatro anos, o acordo permitirá a proteção de 175 indicações geográficas 
adicionais da UE e da China. Estas indicações deverão sujeitar-se ao mesmo 
procedimento de registo que as 100 indicações já cobertas pelo acordo. Após a sua entrada 
em vigor, o acordo prevê a possibilidade de alargar o âmbito de aplicação a outras 
categorias de produtos atualmente não abrangidas pela legislação da UE e, em especial, 
ao artesanato.

As indicações geográficas que figuram na lista beneficiarão de um nível muito elevado 
de proteção, que vai além do previsto no Acordo TRIPS, tanto em relação aos géneros 
alimentícios, como aos vinhos e às bebidas espirituosas. As indicações geográficas 
estarão protegidas contra: 

- A utilização, na designação ou apresentação de uma mercadoria, de qualquer meio que 
indique ou sugira que a mercadoria em questão é originária de uma zona geográfica 
diferente do verdadeiro local de origem, de modo a induzir o público em erro quanto à 
origem geográfica da mercadoria;

- Qualquer utilização de uma indicação geográfica que identifique um produto idêntico ou 
similar que não seja originário do local indicado pela indicação geográfica em causa, 
mesmo quando seja indicada a verdadeira origem das mercadorias ou a indicação 
geográfica em questão seja utilizada como tradução, transcrição ou transliteração, ou 
acompanhada por termos como «género», «tipo», «estilo», «imitação», ou outros 
semelhantes;

- Qualquer utilização de uma indicação geográfica que identifique um produto idêntico ou 
similar que não cumpra o caderno de especificações do produto cuja denominação é 
protegida.

Nos termos do artigo 218.º, n.º 6, do TFUE, é necessária a aprovação do Parlamento 
Europeu para que o Conselho adote a decisão relativa à celebração do Acordo. 

Tendo em conta o que precede, o relator recomenda que o Parlamento aprove a celebração 
do Acordo.


