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Umowa winiarska pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi
Ameryki

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie umowy winiarskiej między Unią Europejską a
Stanami Zjednoczonymi Ameryki

Parlament Europejski,

— uwzględniając umowę dwustronną podpisaną przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone Ameryki
15 września 2005 r. w sprawie handlu winem,

— uwzględniając poświęcony rolnictwu rozdział negocjacji prowadzonych w ramach Międzynarodowej
Organizacji Handlu (WTO),

— uwzględniając rozporządzenie (WE) 1493/1999 Rady z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej orga-
nizacji rynku wina (1),

— uwzględniając umowę ramową pomiędzy Parlamentem Europejskim i Komisją z dnia 26 maja
2005 r. (2), która stanowi, że w ramach umów międzynarodowych, w tym międzynarodowych porozu-
mień handlowych, Komisja, zarówno na etapie przygotowania porozumień, jak i przebiegu oraz zakoń-
czenia negocjacji międzynarodowych, powiadamia Parlament bezzwłocznie i w sposób otwarty o
projektach dyrektyw negocjacyjnych, przyjętych dyrektywach negocjacyjnych, jak również o przebiegu
i zakończeniu negocjacji,

— uwzględniając art. 103 ust. 4 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że stosunki polityczno-gospodarcze leżą w samym sercu stosunków między Unią
Europejską a Stanami Zjednoczonymi, które obejmują coraz większy obszar,

B. mając na uwadze, że ta pierwsza umowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, zawarta
po dwudziestu latach bezowocnych negocjacji, ma znaczenie jedynie minimalne i nie porusza w sposób
zadowalający całości kwestii związanych z dwustronnym handlem winem, które staną się przedmiotem
drugiej fazy porozumień,

C. mając na uwadze, że wzmiankowana umowa dwustronna musi jeszcze zostać ratyfikowana, w szcze-
gólności przez Kongres Stanów Zjednoczonych,

D. mając na uwadze negatywne skutki nieograniczonego wzajemnego uznania procesów enologicznych
dla europejskiego przemysłu winiarskiego,

E. mając na uwadze, że przywłaszczenie nazw geograficznych Unii Europejskiej przez państwa trzecie jest
niezgodne z prawem własności intelektualnej i powoduje szkodę ekonomiczną dla prawnych posia-
daczy tych nazw, wskutek straty części rynku,

F. mając na uwadze, że oznaczenia geograficzne stanowią ramy prawne, które są istotnym elementem
polityk wspólnotowych, ponieważ uznają one wagę wielofunkcyjnego rolnictwa oraz społeczny i
środowiskowi wpływ produkcji wina na terenach górskich i w regionach słabo rozwiniętych,

G. mając na uwadze, że bardzo często fałszywe nazwy stanowią silną konkurencję dla nazw prawdziwych
oraz że Stany Zjednoczone nie przestrzegają ochrony win posiadających nazwę pochodzenia i na
swoich wewnętrznych rynkach uznają je jedynie za produkty półszlachetne,

21.9.2006C 227 E/578 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Czwartek, 29 września 2005 r.

PL

(1) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 1795/2003 Komisji
(Dz.U. L 262 z 14.10.2003, str. 13).

(2) Teksty przyjęte z tego dnia, P6_TA(2005)0194.


