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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η σύναψη της συμφωνίας ΕΕ-Κίνας για τις γεωγραφικές ενδείξεις είναι η πρώτη σημαντική 
διμερής εμπορική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας.

Η Κίνα είναι μια αγορά με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης για τα ευρωπαϊκά ποτά και τρόφιμα. 
Ωστόσο, όπως είναι γνωστό, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις συχνά βρίσκονται σε ανταγωνισμό 
με τις κινεζικές επιχειρήσεις, οι οποίες χρησιμοποιούν παιδική εργασία, δεν επιβαρύνονται με 
κοινωνικό ή περιβαλλοντικό κόστος, εξακολουθούν να χρησιμοποιούν πρώτες ύλες που είναι 
απαγορευμένες στην ΕΕ και, σε ορισμένες περιπτώσεις, διαμορφώνουν καταστάσεις 
ντάμπινγκ και αθέμιτου ανταγωνισμού. Η συμφωνία αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία 
υψηλότερου επιπέδου προστασίας έναντι της απομίμησης και της σφετερισμού προϊόντων 
υψηλής οικονομικής αξίας της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τα 
δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Σε μια πρώτη φάση της συμφωνίας, προβλέπεται το υψηλότερο επίπεδο προστασίας για τις 
γεωγραφικές ενδείξεις 100 γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ. Η εν λόγω συμφωνία θα 
διασφαλίσει ότι προϊόντα της ΕΕ εξαιρετικής ποιότητας και υψηλής δημοφιλίας, όπως: 
Champagne, Porto, Φέτα, Irish whiskey, Mozzarella di Bufala, Polska Wódka, Prosciutto di 
Parma, Queso Manchego, μεταξύ άλλων, προστατεύονται στην κινεζική αγορά. 

Σε δεύτερη φάση, και συγκεκριμένα τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος της, η συμφωνία θα 
συμπεριλάβει άλλες 175 γεωγραφικές ενδείξεις αμφοτέρων των μερών. 

Οι γεωγραφικές ενδείξεις έχουν αποδείξει ότι αποτελούν χρήσιμο εργαλείο εμπορίας, το 
οποίο συμβάλλει στη διασφάλιση υψηλότερων και σταθερών τιμών εξαγωγής για τους 
παραγωγούς. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2013, ένα 
προϊόν με γεωγραφική ένδειξη πωλείται, κατά μέσο όρο, σε υπερδιπλάσια τιμή σε σχέση με 
ένα ομοειδές προϊόν χωρίς γεωγραφική ένδειξη. 

Η συμφωνία θα είναι επωφελής για τους ευρωπαίους παραγωγούς, καθώς αναμένεται ότι θα 
χρησιμεύσει ως κίνητρο για τις αγροτικές ζώνες από όπου προέρχονται τα εν λόγω προϊόντα.

Το σκέλος της συμφωνίας που αφορά την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια είναι 
περιορισμένο. Ωστόσο, είναι μια συμφωνία που πρέπει να υποστηριχθεί σθεναρά, ως βάση σε 
μια μελλοντική προοπτική ένταξης και αναγνώρισης των προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ.

******

Η Επιτροπή Αλιείας καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συστήσει την έγκριση της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη 
σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Λαϊκής 
Δημοκρατίας της Κίνας για τη συνεργασία όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις και την 
προστασία των ενδείξεων αυτών.


