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IEROSINĀJUMI

Zivsaimniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver ekonomisko ieinteresētību Eiropas Savienības un Ķīnas nolīgumā par 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, ņemot vērā to, ka laikā no 2010. līdz 2019. gadam 
stabili pieauga to lauksaimniecības pārtikas preču eksports no ES uz Ķīnu, kuras parasti 
tiek aizsargātas ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, piemēram, vīns un stiprie 
alkoholiskie dzērieni; norāda, ka tas notika, neraugoties uz labi zināmo problēmu ar 
viltojumiem Ķīnas tirgū, piemēram, viltotiem vīniem;

2. tomēr norāda, ka šis nolīgums ir svarīgs ne tikai ES un Ķīnas preču aprites apjoma dēļ; 
saprot, ka Ķīna, parakstot šo nolīgumu, sper nozīmīgu soli virzienā uz ES ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāžu atzīšanu; uzskata, ka ES stratēģija balstās uz dažiem nosaukumiem, 
reģioniem un tradīcijām piesaistītā prestiža monetizāciju, pasaulē eksportējot ar 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm aizsargātus lauksaimniecības pārtikas produktus, un 
nepieļaušanu, ka šos nosaukumus “nozog” konkurenti; 

3. norāda, ka šim nolīgums maz attiecas uz zivsaimniecības un akvakultūras produktiem; 
uzsver, ka no nolīgumā iekļautajām 275 ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm tikai viena ir 
par akvakultūras produktu, proti, Marennes Oléron austerēm (Francija), un viena — par 
zivju produktu (Scottish farmed salmon); tomēr uzsver, ka šis nolīgums ir noteikti 
jāatbalsta, jo tas ļauj turpmāk iekļaut un atzīt ES zvejas un akvakultūras produktus;

4. atgādina, ka nolīguma teksts un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu saraksts tika apstiprināts, 
pirms beidzās Eiropas Līgumu piemērošanas termiņš attiecībā uz Lielbritānijas un 
Ziemeļīrijas Apvienotā Karalisti (Brexit); šajā sakarībā atgādina, ka sākotnēji 
apstiprinātajos sarakstos kopumā ir astoņi produkti no Apvienotās Karalistes; mudina 
Komisiju apspriesties ar dalībvalstīm un šos produktus cik vien iespējams ātri pēc 
Brexit pārejas laika beigām aizstāt ar ES dalībvalstu izcelsmes produktiem;

5. atzinīgi vērtē Ķīnas apņemšanos stiprināt tiesisko regulējumu, ar ko aizsargā nolīgumā 
iekļautās ģeogrāfiskās izcelsmes norādes; aicina Ķīnu darīt visu iespējamo, lai 
paplašinātu tiesisko regulējumu, ar ko risina Ķīnas zvejas kuģu nelegālu, nereģistrētu un 
neregulētu zveju pasaules ūdeņos, un stingrāk nodrošināt tā izpildi;

6. norāda, ka, ņemot vērā ES ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu lielo daudzveidību, nolīgumā 
iekļauto zivju produktu skaits ir ierobežots un ka vēlākos posmos pēc iespējas būtu 
jāiekļauj turpmāki produkti, jo īpaši zvejas un akvakultūras produkti;

7. pauž nožēlu par to, ka šajā nolīgumā paredzētajā aizsargājamo norāžu sarakstā nav 
iekļauts vairāk ES zvejas un akvakultūras ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, ņemot vērā, 
ka tajā ir vairāki Ķīnas zvejas un akvakultūras produkti; aicina Komisiju nolīgumā 
iekļaut zvejas un akvakultūras ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, piemēram, Mejillón de 
Galicia (mīdijas no Galīcijas reģiona Spānijā), kas ir pirmais jūras produkts, kas ES 
saņēma šāda veida norādi;

8. atzinīgi vērtē noteikumu, ka aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu produktu ražotāji 
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var tieši pieteikties šajā nolīgumā paredzētajai Apvienotajai komitejai, ja viņu produkts 
nav iekļauts sākotnēji apstiprinātajos sarakstos, un arī tad, ja viņu produktam pēc 
nolīguma stāšanās spēkā ir vajadzīga aizsardzība; aicina pašreizējās un iespējamās 
ieinteresētās personas, tostarp no ES zvejas un akvakultūras nozares, izpētīt šī 
noteikuma sniegtās iespējas;

9. uzsver, ka ES un Ķīnai ir jāstrādā kopā, lai risinātu un kontrolētu dempingu un citu 
praksi, kas izkropļo normālus tirgus noteikumus un apdraud ES uzņēmumu un darbvietu 
ilgtspēju;

10. tomēr atgādina, ka Eiropas Savienībai ir jāapzinās Ķīnas zvejas flotes īstenotā 
nepieņemamā prakse, proti, norāda, ka Ķīnai ir no piecām lielākajām zvejojošajām 
valstīm ir zemākais reitings attiecībā uz nelegālu, nereģistrētu un neregulētu (NNN) 
zveju; uzskata, ka Ķīna nenodrošina pietiekamu pārredzamību attiecībā uz tās zvejas 
flotē esošo kuģu reģistrāciju un tā saviem uzņēmumiem piešķir ievērojamas subsīdijas, 
tādējādi radot negodīgu konkurenci ES zvejas nozarei; uzskata, ka šāda uzvedība 
pārlieku noslogo resursus un vidi; norāda, ka dažādi plašsaziņas līdzekļi ir ziņojuši par 
gadījumiem, kad uz Ķīnas kuģiem zvejnieki veic piespiedu dabu un piedzīvo 
ļaundarību; 

11. mudina abas nolīguma puses stiprināt sadarbību un koordināciju attiecīgajās 
organizācijās un forumos attiecībā uz ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību un 
izmantošanu reģionālajā un/ vai globālajā līmenī.
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