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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Încheierea acordului privind indicațiile geografice UE-China marchează primul acord 
comercial bilateral important dintre UE și China.

China este o piață cu un potențial ridicat de creștere pentru băuturile și alimentele europene. 
Dar, după cum se știe, întreprinderile europene se află adesea în concurență cu întreprinderile 
chineze, care utilizează munca copiilor, nu plătesc costuri sociale sau de mediu și folosesc în 
continuare materii prime interzise în UE, în unele cazuri apărând dumpingul și concurența 
neloială. Acest acord are ca scop crearea unui nivel mai ridicat de protecție împotriva imitării 
și a uzurpării produselor cu valoare economică ridicată ale UE, asigurând respectarea 
drepturilor de proprietate intelectuală și industrială.

Într-o primă etapă a acordului, se preconizează cel mai înalt nivel de protecție a indicațiilor 
geografice pentru 100 de produse agroalimentare din UE. Acest acord va asigura că produsele 
UE, de calitate excelentă și foarte căutate, cum ar fi: șampania; Porto; Feta; Irish Whiskey; 
Mozzarella di Bufala; Polska Wódka; Prosciutto di Parma și Queso Manchego, pentru a 
menționa doar câteva dintre acestea, se vor bucura de protecție pe piața chineză. 

În al doilea rând, pe parcursul unei perioade de patru ani de la intrarea sa în vigoare, vor fi 
incluse în acord încă 175 de indicații geografice ale fiecărei părți. 

Indicațiile geografice se dovedesc a fi, de asemenea, un instrument de marketing util, care 
contribuie la garantarea unor prețuri de export mai ridicate și stabile pentru producători. 
Conform studiilor publicate de Comisia Europeană în 2013 și, respectiv, 2020, un produs cu 
indicație geografică este vândut în medie la un preț de două ori mai mare decât un produs similar 
fără indicație geografică. 

Acordul va fi benefic pentru producătorii europeni și este de așteptat să servească drept 
stimulent pentru zonele rurale din care provin aceste produse.

Partea din acest acord dedicată pescuitului și acvaculturii este redusă. Cu toate acestea, 
acordul ar trebui sprijinit cu fermitate, deoarece ar putea reprezenta baza unei perspective 
viitoare de includere și recunoaștere a produselor pescărești și de acvacultură ale UE.

******

Comisia pentru pescuit recomandă Comisiei pentru comerț internațional, care este comisie 
competentă, să recomande aprobarea propunerii de decizie a Consiliului privind încheierea 
Acordului dintre Uniunea Europeană și guvernul Republicii Populare Chineze privind 
cooperarea referitoare la indicațiile geografice și protejarea lor.
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