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ĪSS PAMATOJUMS

ES un Ķīnas noslēgtais nolīgums par ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm ir pirmais nozīmīgais 
divpusējais tirdzniecības nolīgums starp šīm pusēm.

Ķīna ir tirgus ar augstu izaugsmes potenciālu Eiropas dzērieniem un pārtikai. Tomēr nav 
noslēpums, ka Eiropas uzņēmumi bieži vien konkurē ar Ķīnas uzņēmumiem, kas izmanto bērnu 
darbu, nesedz sociālās vai vides aizsardzības izmaksas, joprojām izmanto ES aizliegtas 
izejvielas un dažos gadījumos nodarbojas ar dempingu vai negodīgu konkurenci. Šā nolīguma 
mērķis ir panākt augstāka līmeņa aizsardzību pret ekonomiski vērtīgu ES produktu viltošanu 
un piesavināšanos, tādējādi nodrošinot intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesību ievērošanu.

Pirmajā posmā nolīgums paredz panākt augstāko aizsardzību 100 ES lauksaimniecības pārtikas 
produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm. Tas nodrošinās, ka tādiem izcilas kvalitātes 
populāriem ES produktiem kā šampanietis, portvīns, fetas siers, īru viskijs, siers “Mozzarella 
di Bufala”, poļu vodka, vītinātais šķiņķis “Prosciutto di Parma”, Mančego siers un citiem 
produktiem tiks nodrošināta aizsardzība Ķīnas tirgū. 

Otrajā posmā, precīzāk, četrus gadus pēc nolīguma stāšanās spēkā, nolīguma darbības jomā tiks 
iekļautas vēl 175 abu pušu ģeogrāfiskās izcelsmes norādes. 

Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes ir arī sevi attaisnojušas kā noderīgu mārketinga instrumentu, 
kas palīdz nodrošināt ražotājiem augstākas un stabilākas eksporta cenas. Kā liecina Komisijas 
2013. gadā publicētais pētījums, ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi apzīmēta produkta cena 
vidēji vairāk nekā divas reizes pārsniedz tāda līdzīga produkta cenu, kurš ar ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādi nav apzīmēts. 

Nolīgums sniegs labumu Eiropas ražotājiem, un tiek sagaidīts, ka tas stimulēs šo produktu 
izcelsmes lauku apvidus.

Nolīgumam ir niecīgs zvejas un akvakultūras komponents. Tomēr šis nolīgums ir noteikti 
jāatbalsta, jo to varētu izmantot par pamatu turpmāku ES zvejas un akvakultūras produktu 
iekļaušanai un atzīšanai.

******

Zivsaimniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju 
ieteikt sniegt piekrišanu priekšlikumam Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu 
starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republikas valdību par sadarbību ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāžu jomā un to aizsardzību.


