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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Sklenitev sporazuma o geografskih označbah prinaša prvi pomembnejši dvostranski trgovinski 
sporazum med EU in Kitajsko.

Kitajska je sicer trg z velikim potencialom rasti za evropske pijače in hrano, vendar ni skrivnost, 
da evropska podjetja pogosto tekmujejo s kitajskimi podjetji, ki izkoriščajo otroško delovno 
silo, ne krijejo socialnih ali okoljskih stroškov, še vedno uporabljajo surovine, ki so v EU 
prepovedane, ter v nekaterih primerih izvajajo damping in nelojalno konkurenco. Cilj tega 
sporazuma je zvišati raven zaščite pred ponarejanjem in zlorabo izdelkov EU z visoko 
ekonomsko vrednostjo ter tako zagotoviti spoštovanje pravic intelektualne in industrijske 
lastnine.

V prvi fazi je namen sporazuma doseči najvišjo raven zaščite za geografske označbe 100 
agroživilskih proizvodov Evropske unije. Sporazum bo zagotovil, da bodo visokokakovostni in 
izjemno priljubljeni proizvodi EU, kot so na primer šampanjec, portovec, sir feta, irski viski, 
sir Mozzarella di Bufala, žgana pijača Polska Wódka, parmski pršut in sir manchego, na 
kitajskem trgu ustrezno zaščiteni. 

V drugi fazi, tj. točno štiri leta po začetku veljavnosti sporazuma, bo vanj vključenih dodatnih 
175 geografskih označb obeh pogodbenic skupaj. 

Geografske označbe so se izkazale tudi za koristno orodje za trženje, saj prispevajo k višjim in 
stabilnejšim izvoznim cenam proizvajalcev. Glede na študijo, ki jo je leta 2013 objavila 
Komisija, se proizvod z geografsko označbo v povprečju prodaja po več kot dvakrat višji ceni 
kot podoben proizvod brez nje. 

Sporazum bo koristil evropskim proizvajalcem in naj bi spodbujal podeželska območja, iz 
katerih ti proizvodi izvirajo.

Ribištvo in akvakultura v sporazumu nista široko obravnavana, vseeno pa bi bilo treba 
sporazum močno podpreti, saj bi lahko bil v prihodnosti podlaga za vključitev in priznavanje 
proizvodov EU iz ribištva in akvakulture.

******

Odbor za ribištvo poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor, da priporoči 
odobritev predloga sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma med Evropsko unijo in vlado Ljudske 
republike Kitajske o sodelovanju na področju geografskih označb in njihovi zaščiti.


