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КРАТКА ОБОСНОВКА

Сключването на споразумението между ЕС и Китай относно географските указания е 
първото значимо двустранно търговско споразумение между ЕС и Китай.

Китай е пазар с висок потенциал за растеж за европейските напитки и храни. Не е тайна 
обаче, че европейските дружества често са в конкуренция с китайските дружества, които 
използват детски труд, не поемат социални или екологични разходи, все още използват 
суровини, които са забранени в ЕС, и в някои случаи участват в дъмпинг и нелоялна 
конкуренция. Целта на това споразумение е да се осигури по-високо равнище на защита 
срещу фалшифицирането и присвояването на продукти от ЕС с висока икономическа 
стойност, като по този начин се гарантира спазването на правата на интелектуална и 
индустриална собственост.

Като първи етап със споразумението се цели постигане на най-високо равнище на защита 
на географските указания на 100 селскостопански хранителни продукта в ЕС. 
Споразумението ще гарантира, че силно популярни продукти от ЕС с отлично качество, 
като например шампанско, порто, сирене фета, ирландско уиски (Irish whisky), 
Mozzarella di Bufala, Polska Wódka, Prosciutto di Parma и Queso Manchego, наред с други, 
се ползват със защита на китайския пазар. 

На втори етап, т.е. четири години след влизането в сила на споразумението, в него ще 
бъдат включени още 175 географски указания от двете страни. 

Географските указания доказаха също така, че са полезен маркетингов инструмент, 
който спомага за осигуряването на по-високи и по-стабилни експортни цени за 
производителите. Съгласно проучване, публикувано от Комисията през 2013 г., 
продуктите с географско указание се продават средно на над два пъти по-висока цена от 
сходен продукт без географско указание. 

Споразумението ще бъде от полза за европейските производители и се очаква да действа 
като стимул за селските райони, от които произхождат тези продукти.

Делът на рибарството и аквакултурата в споразумението е малък. Това обаче е 
споразумение, което следва да бъде категорично подкрепено, тъй като би могло да 
послужи като основа за включването и признаването в бъдеще на продуктите от 
рибарството и аквакултуратата на ЕС.

******

Комисията по рибно стопанство приканва водещата комисия по международна търговия 
да препоръча одобряването на предложението за решение на Съвета за сключването на 
Споразумението за сътрудничество между Европейския съюз и правителството на 
Китайската народна република за закрила на географските указания.


