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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Uzavretie dohody o zemepisných označeniach medzi EÚ a Čínou je prvou dôležitou 
dvojstrannou obchodnou dohodou medzi EÚ a Čínou.

Čína je trh s vysokým potenciálom rastu pre európske nápoje a potraviny. Ako však vieme, 
európske spoločnosti často súťažia s čínskymi spoločnosťami, ktoré využívajú detskú prácu, 
nenesú sociálne ani environmentálne náklady a stále používajú suroviny, ktoré sú v EÚ 
zakázané, pričom v niektorých prípadoch ide o dumping a nekalú hospodársku súťaž. Cieľom 
tejto dohody je vytvoriť vyššiu úroveň ochrany proti napodobňovaniu a prisvojovaniu si 
výrobkov s vysokou ekonomickou hodnotou EÚ a zabezpečiť dodržiavanie práv duševného a 
priemyselného vlastníctva.

V prvej fáze dohody sa očakáva najvyššia úroveň ochrany zemepisných označení 100 
agropotravinárskych výrobkov EÚ. Táto dohoda zabezpečí, aby výrobky EÚ s vynikajúcou 
kvalitou a vysokým dopytom, ako napríklad: Champagne, Porto, Feta, Irish whiskey, 
Mozzarella di Bufala, Polska Wódka, Prosciutto di Parma, Queso Manchego a iné, boli na 
čínskom trhu chránené. 

V druhej fáze, presnejšie štyri roky po nadobudnutí platnosti dohody, bude dohoda obsahovať 
ďalších 175 zemepisných označení oboch strán. 

Zemepisné označenia tiež preukazujú, že sú užitočným marketingovým nástrojom, ktorý 
výrobcom pomáha zabezpečiť vyššie a stabilné vývozné ceny.  Podľa štúdie, ktorú zverejnila 
Európska komisia v roku 2013, sa výrobok so zemepisným označením predáva v priemere za 
viac ako dvojnásobok ceny podobného výrobku bez zemepisného označenia. 

Dohoda bude prínosom pre európskych výrobcov a očakáva sa, že bude slúžiť ako stimul pre 
vidiecke oblasti, z ktorých tieto výrobky pochádzajú.

Časť tejto dohody týkajúca sa rybolovu a akvakultúry je obmedzená. Ide však o dohodu, ktorá 
by mala mať veľkú podporu vzhľadom na budúce vyhliadky na začlenenie a uznanie 
produktov rybolovu a akvakultúry z EÚ.

******

Výbor pre rybárstvo vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor 
odporučil schválenie návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a 
vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zemepisných označení a ich ochrane.


