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BEKNOPTE MOTIVERING

De overeenkomst EU-China betreffende geografische aanduidingen is de eerste belangrijke 
bilaterale handelsovereenkomst tussen de EU en China.

China is een markt met groot groeipotentieel voor Europese dranken en voedingsproducten. 
Het is echter bekend dat Europese bedrijven vaak moeten concurreren met Chinese bedrijven 
die draaien op kinderarbeid, geen sociale en milieulasten kennen en gebruik blijven maken van 
grondstoffen die in de EU verboden zijn, wat in sommige gevallen leidt tot dumping en 
oneerlijke concurrentie. Deze overeenkomst is bedoeld om betere bescherming te bieden tegen 
de namaak en het gebruik van de naam van EU-producten met hoge economische waarde, met 
het oog op de naleving van intellectuele- en industriële-eigendomsrechten.

In een eerste fase moet de overeenkomst zorgen voor het hoogste niveau van bescherming van 
de geografische aanduiding van honderd agrovoedingsproducten uit de EU. Deze overeenkomst 
zal waarborgen dat populaire EU-producten van hoogwaardige kwaliteit, zoals champagne, 
port, feta, Ierse whiskey, buffelmozzarella, Poolse wodka, parmaham en manchegokaas, 
bescherming genieten op de Chinese markt. 

In een tweede fase, gedurende de vier jaar na de inwerkingtreding, zullen nog eens 175 
geografische aanduidingen uit zowel de EU als China in de overeenkomst worden opgenomen. 

Geografische aanduidingen zijn een nuttig marketinginstrument gebleken dat helpt om 
producenten te verzekeren van hogere en stabiele uitvoerprijzen. Volgens in 2013 en 2020 door 
de Commissie gepubliceerde onderzoeken worden producten met een geografische aanduiding 
verkocht voor gemiddeld meer dan twee keer de prijs van een soortgelijk product zonder 
geografische aanduiding. 

De overeenkomst zal gunstig zijn voor Europese producenten en zal naar verwachting een 
stimulans vormen voor de plattelandsgebieden waar deze producten vandaan komen.

Visserij en aquacultuur maken maar een klein deel uit van deze overeenkomst.  Toch is dit 
een overeenkomst die krachtig moet worden gesteund omdat zij in de toekomst als basis zou 
kunnen dienen voor de opname en erkenning van visserij- en aquacultuurproducten uit de EU.

******

De Commissie visserij verzoekt de bevoegde Commissie internationale handel aan te bevelen 
goedkeuring te hechten aan 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.
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