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TRUMPAS PAGRINDIMAS

ES ir Kinijos sudaromas susitarimas dėl geografinių nuorodų yra pirmasis svarbus ES ir Kinijos 
pasirašytas dvišalis prekybos susitarimas.

Kinija yra rinka, turinti didelį augimo potencialą Europos gėrimų ir maisto produktų požiūriu. 
Tačiau, kaip žinoma, Europos įmonės dažnai konkuruoja su Kinijos įmonėmis, kurios naudojasi 
vaikų darbu, neprisiima socialinių ar aplinkos apsaugos išlaidų ir vis dar naudoja ES uždraustas 
žaliavas, todėl kai kuriais atvejais atsiranda dempingas ir nesąžininga konkurencija. Šiuo 
susitarimu siekiama užtikrinti aukštesnį apsaugos nuo didelę ekonominę vertę turinčių ES 
produktų imitavimo ir neteisėto naudojimo lygį užtikrinant, kad būtų paisoma intelektinės ir 
pramoninės nuosavybės teisių.

Pirmuoju susitarimo etapu tikimasi užtikrinti aukštesnį 100 ES žemės ūkio maisto produktų 
geografinių nuorodų apsaugos lygį. Minėtu susitarimu bus užtikrinta, kad puikios kokybės ir 
didelę paklausą turintys ES produktai, be kita ko, tokie kaip: Champagne, Porto, Feta, Irish 
whiskey, Mozzarella di Bufala, Polska Wódka, Prosciutto di Parma, Queso Manchego, būtų 
apsaugoti Kinijos rinkoje. 

Antruoju etapu, tiksliau tariant, praėjus ketveriems metams nuo susitarimo įsigaliojimo į 
susitarimą bus įtrauktos dar 175 abiejų šalių geografinės nuorodos. 

Geografinės nuorodos taip pat yra naudinga prekybos priemonė, padedanti užtikrinti aukštesnes 
ir stabilesnes eksporto kainas gamintojams. Europos Komisijos 2013 m. paskelbto tyrimo 
duomenimis, geografinę nuorodą turintis produktas vidutiniškai parduodamas už daugiau nei 
dvigubai didesnę kainą nei panašus geografinės nuorodos neturintis produktas. 

Susitarimas bus naudingas Europos gamintojams ir tikimasi, kad jis suteiks postūmį kaimo 
vietovėms, iš kurių kilę šie produktai.

Šio susitarimo žvejybos ir akvakultūros komponentas nedidelis. Vis dėlto šį susitarimą reikia 
tvirtai remti, atsižvelgiant į perspektyvą ateityje į jį įtraukti ir pripažinti ES žvejybos ir 
akvakultūros produktus.

******

Žuvininkystės komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą rekomenduoti 
pritarti pasiūlymui dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies 
Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo geografinių nuorodų srityje ir 
geografinių nuorodų apsaugos sudarymo.


