
AD\1216606LT.docx PE657.260v03-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

Europos Parlamentas
2019-2024

Žuvininkystės komitetas

2020/0089 M (NLE)

20.10.2020

NUOMONĖ
Žuvininkystės komiteto

pateikta Tarptautinės prekybos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies 
Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo geografinių 
nuorodų srityje ir geografinių nuorodų apsaugos sudarymo
(2020/0089 M (NLE))

Nuomonės referentas: Nuno Melo



PE657.260v03-00 2/6 AD\1216606LT.docx

LT

PA_NonLeg



AD\1216606LT.docx 3/6 PE657.260v03-00

LT

PASIŪLYMAI

Žuvininkystės komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą į savo pasiūlymą 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia ekonominę Europos Sąjungos ir Kinijos susitarimo dėl geografinių nuorodų 
(GN) naudą, nes ES žemės ūkio maisto produktų eksportas į Kiniją 2010–2019 m. 
nuolat augo, ypač produktų, kurie paprastai saugomi GN, pvz., vynų ir spiritinių 
gėrimų; nurodo, kad eksportas auga nepaisant žinomos klastojimo problemos Kinijos 
rinkoje, pvz., vyno rinkoje;

2. vis dėlto pažymi, kad šis susitarimas svarbus ne tik ES ir Kinijos prekybos apimties 
požiūriu; supranta, kad Kinija, pasirašydama šį susitarimą, žengia svarbų žingsnį link 
ES geografinių nuorodų sistemos pripažinimo; mano, kad Sąjungos strategija yra 
grindžiama siekiu, eksportuojant savo žemės ūkio maisto produktus, kuriems taikomos 
geografinės nuorodos, į visą pasaulį, gauti pelno iš prestižo, siejamo su tam tikrais 
pavadinimais, regionais ir tradicijomis, ir neleisti konkurentams pasisavinti tų 
pavadinimų; 

3. pažymi, kad šiuo metu susitarimas nėra labai naudingas žvejybos ir akvakultūros 
produktų srityje; pabrėžia, kad iš 275 ES geografinių nuorodų, kurioms taikomas 
susitarimas, yra tik viena, nustatyta akvakultūros produktui – Marennes Oléron 
austrėms (Prancūzija) ir tik viena žuvies produktui –Škotijoje išaugintai lašišai; tačiau 
pabrėžia, kad šis susitarimas turėtų būti tvirtai remiamas, nes jis sudaro sąlygas, kad 
ateityje į jį būtų įtraukti ir pripažinti ES žvejybos ir akvakultūros produktai;

4. primena, kad susitarimo tekstas ir geografinių nuorodų sąrašas buvo galutinai parengti 
prieš baigiant taikyti Europos sutartis Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos 
Karalystėje (prieš „Brexit’ą“); atsižvelgdamas į tai primena, kad preliminariai 
sutartuose sąrašuose iš viso yra aštuoni produktai iš Jungtinės Karalystės; primygtinai 
ragina Komisiją konsultuotis su valstybėmis narėmis ir kuo greičiau po „Brexit’o“ 
pereinamojo laikotarpio pabaigos šiuos produktus pakeisti produktais iš ES valstybių 
narių;

5. palankiai vertina Kinijos įsipareigojimą sustiprinti savo teisinę sistemą siekiant 
apsaugoti geografines nuorodas, kurioms taikomas šis susitarimas; prašo Kinijos daryti 
viską, kas įmanoma, siekiant sustiprinti savo teisinę sistemą, skirtą kovai su neteisėta, 
nedeklaruojama ir nereglamentuojama Kinijos laivų visame pasaulyje vykdoma 
žvejyba, ir griežčiau užtikrinti jos taikymą;

6. pažymi, kad, atsižvelgiant į geografinių nuorodų gausą ES, susitarime nurodytų žuvies 
produktų skaičius dar yra nedidelis, ir kad, kai įmanoma, kiti produktai, ypač žvejybos 
ir akvakultūros, turėtų būti įtraukti vėlesniais etapais;

7. apgailestauja dėl to, kad į saugomų nuorodų, kurioms taikomas šis susitarimas, sąrašą 
nebuvo įtraukta daugiau ES žvejybos ir akvakultūros geografinių nuorodų, tačiau į jį 
įtrauktas ne vienas Kinijos žvejybos ir akvakultūros produktas; ragina Komisiją į 
susitarimą įtraukti tokias žvejybos ir akvakultūros geografines nuorodas kaip Mejillón 
de Galicia (Galisijos (Ispanija) midijos) – tai būtų pirmasis jūros produktas ES, gavęs 
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tokio pobūdžio nuorodą;

8. palankiai vertina nuostatą, kad, jei jų produktas neįtraukiamas į pradžioje sutartus 
sąrašus, taip pat jei jų produktas vėliau, jau įsigaliojus susitarimui, įgyja apsaugą, 
saugomų geografinių nuorodų produktų gamintojai gali tiesiogiai kreiptis į šiame 
susitarime numatytą Jungtinį komitetą; ragina esamus ir potencialius suinteresuotuosius 
subjektus, įskaitant ES žvejybos ir akvakultūros sektorius, išnagrinėti šią nuostatą;

9. pabrėžia, jog reikia, kad ES ir Kinija bendradarbiautų kovos su dempingu ir kitokia 
praktika, dėl kurios iškraipomos įprastos rinkos taisyklės ir kyla rizika įmonių bei darbo 
vietų tvarumui ES, ir jų kontrolės srityje;

10. tačiau primena, kad Europos Sąjunga turi žinoti apie nepriimtiną Kinijos žvejybos 
laivyno praktiką; pažymi, kad pasaulinės neteisėtos, nedeklaruojamos ir 
nereglamentuojamos (NNN) žvejybos požiūriu Kinijos rezultatai tarp penkių 
daugiausiai žvejojančių šalių yra prasčiausi; mano, kad Kinijai trūksta skaidrumo 
registruojant savo žvejybos laivyno laivus visame pasaulyje ir kad ji savo įmonėms 
skiria dideles subsidijas, taip sukurdama nesąžiningą konkurenciją ES žvejybos 
sektoriui; mano, kad toks elgesys daro pernelyg didelį spaudimą ištekliams ir aplinkai; 
pažymi, kad įvairios žiniasklaidos priemonės yra pranešusios apie daugybę su žvejais 
Kinijos laivuose susijusių priverstinio darbo ir pažeidimų atvejų; 

11. ragina abi šio susitarimo šalis stiprinti bendradarbiavimą ir koordinavimą geografinių 
nuorodų apsaugos ir naudojimo srityje regioniniu ir (arba) pasauliniu lygiu pasitelkiant 
atitinkamas organizacijas ir forumus.
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