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Bei ce vrei, dar stii ce bei? Înregistrarea noilor denumiri de origine si a indicatiilor
geografice în China (Partea a-VII-a)

În articolul precedent, ne-am oprit atentia asupra procedurii de înregistrare a denumirilor de origine si a
indicatiiilor geografice la nivel national, european si international (a se vedea articolul Bei ce vrei, dar stii
ce bei? Înregistrarea noilor denumiri de origine si a noilor indicatii geografice).
Printre altele, am constatat cu acea ocazie faptul ca înregistrarea la nivel international se face în baza unei
conventii internationale si va produce „efectul protector” al denumirii de origine sau al indicatiei geografice numai
pe teritoriile statelor care sunt parti la conventia în cauza. Asadar, daca se doreste exportul unor vinuri cu denumire
de origine sau indicatie geografica într-un stat care nu este parte la o conventie internationala de protectie a
denumirilor geografice, se impune înregistrarea acestora din urma în conformitate cu legislatia nationala a statului
respectiv.
Data fiind importanta exporturilor în China, va propunem o scurta trecere în revista a modalitatii în care se poate
înregistra o denumire de origine sau o indicatie geografica a unui vin în China, cu atât mai mult cu cât China nu
este parte la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine si indicatiile geografice
si, prin urmare, o înregistrare internationala a denumirii geografice nu s-ar bucura de protectie si în China. (pentru
detalii privind înregistrarea denumirilor de origine si a indicatiilor geografice în China, a se vedea
http://www.china-iprhelpdesk.eu/sites/all/docs/publications/EN_GI_online.pdf).
China se afla pe locul patru în lume în privinta importurilor de alimente si bauturi. Consumatorii chinezi sunt
foarte atenti la originea produselor si la calitatile acestora, iar de foarte multe ori sunt dispusi sa plateasca un pret
mai ridicat pentru un produs de calitate. Asadar, daca un producator are în vedere exportul vinului sau în China,
înregistrarea unei denumiri de origine sau a unei indicatii geografice ar putea conduce la cresterea competitivitatii
sale pe piata si, totodata, l-ar proteja împotriva unor utilizari ilicite ale aceleiasi denumiri.

Pe aceeași tema:

► Bei ce vrei, dar știi ce bei? Denumirile de origine (DO) si indicatiile geografice (IG) în domeniul vinurilor (pa

► Bei ce vrei, dar stii ce bei? Denumirile de origine si indicatiile geografice în domeniul vinurilor (partea a I

► Bei ce vrei, dar știi ce bei? Denumirile geografice vs. marcile colective si de certificare în domeniul vinurilor
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► Bei ce vrei, dar stii ce bei? Comparatie între denumiri geografice si marci în domeniul vinurilor (partea a I

► Bei ce vrei, dar stii ce bei? Relatia dintre denumiri geografice si marci în domeniul vinurilor (partea a V-

► Bei ce vrei, dar stii ce bei? Înregistrarea noilor denumiri de origine si a noilor indicatii geografice (Partea a-

În China, indicatiile geografice sunt definite în Legea chineza a marcilor ca fiind “semne care indica originea
geografica a unui produs, precum si faptul ca reputatia, calitatea sau alte caracteristici ale produsului sunt, în
principal, rezultatul factorilor naturali sau culturali ai regiunii geografice în cauza”. Asadar, în China nu se face
distinctie între denumiri de origine si indicatii geografice, precum în Uniunea Europeana, ci se foloseste denumirea
de “indicatii geografice” pentru ceea ce, în sistemul nostru legislativ, se aseamana foarte mult cu denumirile de
origine.
De asemenea, spre deosebire de sistemul instituit de Uniunea Europeana, în China indicatiile geografice nu pot fi
înregistrate ca indicatii geografice propriu-zise, ci fie sub forma marcilor colective, fie sub forma marcilor de
certificare, ale caror definitii sunt similare celor din legislatia româna (a se vedea articolul Bei ce vrei, dar stii ce
bei? Denumirile geografice vs. marcile colective si de certificare în domeniul vinurilor ). Înregistrarea poate fi
efectuata numai de catre un consilier în proprietate intelectuala atestat în China si trebuie formulata în limba
chineza. Totodata, este preferabila traducerea denumirii în limba chineza întrucât numele chineze sunt preferate de
consumatorul chinez în detrimentul celor în alte limbi straine. Cererea de înregistrare se depune la Oficiul Chinez
de Marci (Chinese Trade Mark Office). Pentru a fi înregistrata, o indicatie geografica trebuie sa se bucure de
protectie juridica în statul din care provine, iar înregistrarea poate fi solicitata numai de organizatia de producatori
de vin care a înregistrat respectiva denumire în statul de origine. Odata obtinuta protectia juridica în China, este
indicat ca pe eticheta de vin sa fie mentionat numarul de înregistrare a marcii si certificatul de înregistrare a marcii.
În acest fel, consumatorii chinezi pot verifica autenticitatea indicatiei geografice. (Pentru mai multe informatii
privind înregistrarea indicatiilor geografice sub forma marcilor colective sau de certificare a se vedea
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6373)
În mod alternativ sau cumulativ, indicatiile geografice pot fi înregistrate si la Administratia Generala de Control al
Calitatii, Inspectie si Carantina (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine), un
organism care atesta standardul de calitate a produselor. Pentru a obtine, însa, înregistrarea indicatiei geografice în
fata acestui organism, este indicat ca organizatia de producatori sa transmita, pe lânga documentatia solicitata prin
lege, documente de recomandare si sprijin din partea guvernului sau ministerului agriculturii din statul de origine.
Desi legislatia chineza nu contine dispozitii legale detaliate privind înregistrarea indicatiilor geografice straine, în
ultima vreme din ce în ce mai multe organizatii de producatori si-au facut curaj si au reusit sa îsi înregistreze
denumirile geografice protejate pe teritoriul statelor europene. Spre exemplu, în data de 25 martie 2014, cu
recomandarea guvernului francez, Consiliul vinului Bordeaux a depus o cerere de protectie la Administratia
Generala de Control al Calitatii, Inspectie si Carantina. O serie de alte produse beneficiaza deja de indicatii
geografice înregistrate în China, precum Cognac (2009), Scotch Whisky (2010), Roquefort (2011), West Country
Farmhouse Cheddar (2011), Prosciutto di Parma (2012) etc. (Pentru mai multe informatii privind înregistrarea
indicatiilor geografice sub forma marcilor colective sau de certificare a se vedea
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn041en.pdf)

Citește și
► Let’s make Romanian wines great again!
► Vinul nu are doar suflet, ci si corp
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Desi nu este necesar sa se parcurga procedura ambelor tipuri de înregistrari, respectiv înregistrarea la Oficiul
Chinez de Marci si înregistrarea la Administratia Generala de Control al Calitatii, Inspectie si Carantina, aceasta
dubla protectie este recomandata atât pentru împiedicarea savârsirii unor acte de concurenta neloiala de
producatorii chinezi, cât si pentru câstigarea încrederii consumatorilor.
În orice caz, pe lânga înregistrarea indicatiilor geografice sau daca nu sunt îndeplinite conditiile pentru o astfel de
înregistrare, orice producator poate sa îsi individualizeze vinurile prin înregistrarea unei marci care sa îi confere
distinctivitate pe piata.

În concluzie, nu ne ramâne decât sa speram ca aceste câteva rânduri pe care le-am scris vor fi un bun punct de
plecare pentru cei interesati sa îsi dezvolte activitatea de export vinuri în China, oferindu-le curajul necesar pentru
a “strabate” aparentele dificultati birocratice în vederea obtinerii unor beneficii pe termen lung, precum fidelizarea
consumatorilor si detinerea unui avantaj în raport cu alti comercianti.
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