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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och 
Folkrepubliken Kinas regering om samarbete kring och skydd av geografiska 
beteckningar
(COM(2020)0213 – C9-xxxx/2020 – 2020/0089(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av förslaget till rådets beslut (COM(2020)0245),

– med beaktande av utkastet till avtal mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken 
Kinas regering om samarbete kring och skydd av geografiska beteckningar 
(COM(2020)0213),

– med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med 
[artikel 207.3 och 207.4 första stycket, samt artikel 218.6 andra stycket a led v och 
artikel 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C9-XXXX/2020), 

– med beaktande av sin resolution som inte avser lagstiftning av den X1 om förslaget till 
beslut,

– med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 samt artikel 114.7 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandet från utskottet X,

– med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel 
(A9-0000/2020).

1. Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i 
Folkrepubliken Kina.

1 Antagna texter, [P9_TA(0000)0000].
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MOTIVERING

Den 10 september 2010 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar med 
Kina i syfte att underteckna ett avtal om skydd av geografiska beteckningar för vin, 
spritdrycker, jordbruksprodukter och livsmedel. Dessa förhandlingar byggde på 
erfarenheterna från 10 + 10-samarbetsprojektet om geografiska beteckningar mellan EU 
och Kina, som 2013 ledde till ett skydd av 10 geografiska beteckningar för båda parterna 
i enlighet med EU:s och Kinas lagstiftning. Förhandlingarna om avtalet om geografiska 
beteckning avslutades den 6 november 2019. 

Avtalet gör det möjligt att skydda kända och värdefulla geografiska beteckningar från EU 
på den kinesiska marknaden mot förfalskning och missbruk. Enligt avtalet kommer i en 
första fas ett direkt skydd av en förteckning över 100 europeiska och 100 kinesiska 
geografiska beteckningar att säkerställas från och med avtalets ikraftträdande. I en andra 
fas, inom fyra år, kommer ytterligare 175 geografiska beteckningar från både EU och 
Kina att skyddas genom avtalet. Dessa beteckningar måste genomgå samma 
registreringsförfarande som de 100 beteckningar som redan omfattas av avtalet. Avtalet 
föreskriver möjligheten att utvidga tillämpningsområdet efter det att det trätt i kraft till 
andra produktklasser som för närvarande inte omfattas av EU:s lagstiftning, särskilt 
hantverk.

De geografiska beteckningarna kommer att åtnjuta en mycket hög skyddsnivå som går 
utöver det som erbjuds i Trips-avtalet, både för livsmedel och för vin och spritdrycker. 
De geografiska beteckningarna kommer att skyddas mot följande: 

- All slags användning i en varas beteckning eller presentation som anger eller ger intryck 
av att varan i fråga har sitt ursprung i ett annat geografiskt område än det egentliga 
ursprungsområdet, på ett sätt som vilseleder allmänheten om varans geografiska 
ursprung.

- Användning av en geografisk beteckning för att beteckna en produkt som en identisk eller 
liknande produkt som inte härrör från den plats som den berörda geografiska 
beteckningen anger, även om produktens verkliga ursprung anges eller om den 
geografiska beteckningen används i översättningar, transkriptioner eller translittereringar 
eller åtföljs av uttryck som ”art”, ”typ”, ”stil”, ”imitation” eller liknande.

- Användning av en geografisk beteckning för att beteckna en produkt som en identisk eller 
liknande produkt som inte är i överensstämmelse med produktspecifikationen för det 
skyddade namnet.

I enlighet med artikel 218.6 i EUF-fördraget måste Europaparlamentets ge sitt 
godkännande för att rådet ska kunna anta ett beslut om ingående av avtalet. 

Mot bakgrund av ovanstående rekommenderar föredraganden att parlamentet ska 
godkänna att avtalet ingås.


