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Ο 9 ος γύρος των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία επί των γεωγραφικών ενδείξεων
ΕΕ-Κίνας πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο στις Βρυξέλλες.

Αμφότερα τα μέρη επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους να κλείσουν μέσα στους επόμενους
μήνες οι διαπραγματεύσεις σχετικά με το κείμενο της μελλοντικής συμφωνίας. Με την
εξέταση των επιμέρους γεωγραφικών ενδείξεων να ξεκινούν το πρώτο εξάμηνο του 2014,
αναμένεται η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων εντός του 2014.
Η συμφωνία θα χορηγήσει άμεση προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των δύο
μερών. Οι προστατευόμενες ονομασίες που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα της
συμφωνίας και η προστασία τους εξασφαλίζεται από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας.
Όσον αφορά το επίπεδο της προστασίας και την διατύπωση που καθιστά το επίπεδο της
προστασίας βασισμένο στις εθνικές νομοθεσίες θεωρήθηκε ότι δεν ήταν δυνατόν να
ισχύσει. Τα δυο μέρη έχουν συμφωνήσει με μια διατύπωση που παρέχει ένα επίπεδο
προστασίας που πέραν του άρθρου 23 των TRIPS στην πράξη, είναι συγκρίσιμο ή κοντά στο
επίπεδο προστασίας της ΕΕ, ακόμα κι αν η διατύπωση δεν είναι ακριβώς η ίδια.
Η συμφωνία περιλαμβάνει για κάθε μέρος κατάλογο 100 ονομάτων που θα προστατεύονται
κατά την έναρξη της ισχύος της. Ο δεύτερος κατάλογος περιλαμβάνει άλλα 160 ονόματα ο
οποίος επίσης επισυνάπτεται στην παρούσα συμφωνία. Τα ονόματα αυτά θα πρέπει να
προστατεύονται εντός τεσσάρων ετών από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας.
Η Κίνα ζητά το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το λογότυπο της ΕΕ για τα ονόματά τους στην
αγορά της ΕΕ, καθώς και στην αγορά τους. Οι συζητήσεις έδειξαν ότι αυτό είναι ένα
ευαίσθητο πολιτικό ζήτημα για την Κίνα στις διαπραγματεύσεις, αλλά η ΕΕ είναι
επιφυλακτική.
Οι πρώτες ελληνικές παραδοσιακές ή γεωγραφικές ενδείξεις που περιλαμβάνονται στον
κατάλογο των 100 ενδείξεων που θα προστατευθούν είναι το ούζο, Σάμος (κρασί), Σητεία
(ελαιόλαδο, βούτυρο, μαργαρίνη, ελιές, …), Ελιά Καλαμάτας και Μαστίχα Χίου.
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