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KORT BEGRUNDELSE

Indgåelsen af aftalen mellem EU og Kina om geografiske betegnelser er den første betydelige 
bilaterale handelsaftale mellem EU og Kina.

Kina er et marked med et stort vækstpotentiale for europæiske drikke- og fødevarer. Det er 
imidlertid ikke nogen hemmelighed, at europæiske virksomheder ofte konkurrerer med 
kinesiske virksomheder, der anvender børnearbejde, ikke afholder sociale eller miljømæssige 
omkostninger, som stadig anvender råvarer, der er forbudt i EU, og som i nogle tilfælde 
praktiserer dumping og illoyal konkurrence. Målet med denne aftale er at sikre et højere 
beskyttelsesniveau mod forfalskning og ulovlig udnyttelse af EU-produkter af høj økonomisk 
værdi og dermed sikre, at intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder respekteres.

Som et første skridt sigter aftalen mod at opnå det højeste beskyttelsesniveau for geografiske 
betegnelser for 100 EU-landbrugsfødevarer. Aftalen skal sikre, at særdeles populære EU-
produkter af høj kvalitet som f.eks.: champagne, portvin, feta, irsk whiskey, Mozzarella di 
Bufala, Polska Wódka, Prosciutto di Parma og Queso Manchego, blot for at nævne nogle 
stykker, nyder beskyttelse på det kinesiske marked. 

I anden fase vil der fire år efter aftalens ikrafttræden blive indføjet yderligere 175 geografiske 
betegnelser tilsammen for begge parter i aftalen. 

Geografiske betegnelser har også vist sig at være et nyttigt markedsføringsredskab, der bidrager 
til at sikre højere og mere stabile eksportpriser for producenterne.  Ifølge en undersøgelse 
offentliggjort af Kommissionen i 2013 sælges et produkt med en geografisk betegnelse i 
gennemsnit til mere end det dobbelte af prisen på et tilsvarende produkt uden en geografisk 
betegnelse. 

Aftalen vil være til gavn for de europæiske producenter og forventes at stimulere de 
landdistrikter, hvorfra disse produkter stammer.

Den del af aftalen, der vedrører fiskeri og akvakultur, er beskeden. Det er imidlertid en aftale, 
der bør støttes kraftigt, da den kan danne grundlag for optagelse og anerkendelse af fiskeri- og 
akvakulturprodukter fra EU i fremtiden.

******

Fiskeriudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende 
udvalg, til at henstille, at Parlamentet godkender forslaget til Rådets afgørelse om indgåelse af 
aftalen mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kinas regering om samarbejde 
om og beskyttelse af geografiske betegnelser.


