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Khung pháp lý cho GI
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• WTO: Hiệp định TRIPS như là khung pháp lý - Điều 22-24  
(không đăng ký, cơ sở pháp lý cho các hiệp định song 
phương)

• WIPO: Đạo luật Geneva của hiệp định Lisbon                 
(đăng ký đa phương)

• EU: Bốn bộ quy tắc cho thực phẩm, rượu, thức uống có 
cồn & rượu vang hương vị (đăng ký EU). Hệ thống 
EU độc quyền liên quan đến 4 phân khúc

v Nông sản và thực phẩm - Quy định (EU) Số 1151/2012 
v Rượu vang – Quy định (EC) số 1308/2013 
v Rượu mạnh – Quy định (EC) số 2019/787
v Rượu vang hương vị – Quy định (EC) số 251/2014



Chỉ số chất lượng của EU
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1. Xác định khu vực địa lý

6

2. Sản phẩm cụ thể+ 3. Liên kết giữa 1 và 2+ = PDO  
PGI  GI

• PDO
Bảo hộ xuất xứ hàng hóa                                        
(thực phẩm & rượu vang)

• PGI 
Bảo hộ chỉ dẫn địa lý 
(thực p hẩm & rượu vang)

• GI
Chỉ dẫn địa lý
(rượu mạnh & rượu vang hương vị) 



Chỉ số chất lượng của EU
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PDO PGI

Tên Nhận biết sản phẩm có nguồn gốc 
tại một địa điểm, một vùng hoặc 
một quốc gia (ngoại lệ) cụ thể

Nhận biết sản phẩm có nguồn gốc 
tại một địa điểm, một vùng hoặc 

một quốc gia cụ thể

Liên kết với khu 
vực địa lý

Chất lượng hoặc đặc điểm thiết 
yếu hoặc riêng biệt do 

- yếu tố tự nhiên/con người

Chất lượng, danh tiếng hoặc đặc 
điểm khác

về cơ bản có thể quy cho

Các bước sản xuất Tất cả các bước tại khu vực địa lý Ít nhất một bước tại một khu vực 
địa lý

Nguyên vật liệu Khu vực địa lý (nhiều loại Vitis 
Vinifera để sản xuất rượu vang)

Bất cứ nơi nào (85% nho từ khu 
vực địa lý sản xuất rượu vang)



Bảo hộ PDO/PGI tại EU
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§ Quyền sở hữu trí tuệ quý giá (quyền tập thể)

§ Bảo hộ tên không phải sản phẩm

§ Chống lại bất kỳ trường hợp lạm dụng, bắt chước hoặc 
gợi nhớ và bất kỳ trách nhiệm thực hành nào khác dẫn 
đến làm khách hàng hiểu sai

§ Quyền sử dụng: áp dụng cho bất kỳ cơ sở kinh doanh 
nào trong khu vực địa lý tuân thủ thông số sản phẩm 

§ Bảo hộ không giới hạn đúng lúc (nhưng có thể hủy bỏ 
nếu việc tuân thủ thông số sản phẩm không còn được 
đảm bảo)



EU GI: nội dung dành cho người tiêu dùng là gì?
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Ø Hệ thống EU GI đem đến sự đảm bảo về:
ü Nguồn gốc của sản phẩm
ü Chất lượng của sản phẩm (thông số)
ü Tính xác thực của sản phẩm (bảo hộ tên sản phẩm không bị bắt 

chước)
Ø Hệ thống củng cố thông tin của người tiêu dùng về đặc điểm độc đáo

của những sản phẩm này
Ø Hệ thống bảo quản hàng thế kỷ truyền thống, di sản v8an hóa và bí 

quyết.
Ø Hệ thống được đảm bảo bằng các biện pháp kiểm soát tại khu vực 

sản xuất và trên thị trường 
Ø Hệ thống ngăn chặn sự tiêu chuẩn hóa các sản phẩm và cho phép 

đem đến nhiều lựa chọn hơn cho khách hàng



EU GI: nội dung dành cho người tiêu dùng là gì?

10

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc mua sắm sản phẩm thực phẩm của 
người tiêu dùng Châu Âu:

Special Eurobarometer 473 – Châu Âu, Nông nghiệp và CAP, Tháng 2 năm 2018

Các nhãn hiệu được 
nhận biết nhiều nhất 
bởi người tiêu dùng: 



EU GI: nội dung dành cho nhà sản xuất là gì?
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ØTên GI được duy trì cho những sản phẩm tuân theo thông số

ØHoạt động sản xuất được duy trì trong khu vực địa lý, bảo vệ giá 
trị địa phương ở cấp toàn cầu

ØTên GI không được duy trì cho một nhà sản xuất duy nhất, 
nhưng có thể được tất cả các nhà sản xuất sử dụng trong khu 
vực sản xuất tuân theo thông số (quyền sở hữu trí tuệ tập thể)

ØBảo vệ hành chính bởi các cơ quan chức năng của Quốc gia 
thành viên để bảo vệ EU rộng lớn 

ØPhân biệt trên thị trường cho phép giá tốt hơn

ØTổ chức nông dân trong các nhóm nhà sản xuất tạo cơ hội cho vị 
trí vững chắc hơn trong chuỗi cung ứng nông lương và phân phối 
tốt hơn giá trị gia tăng



EU GI: nội dung dành cho nhà sản xuất là gì?
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Ø Phần bù giá trị!
«Nghiên cứu này xác nhận tác động tích cực đáng kể của GI lên giá cả, bất kể loại sản 
phẩm, khu vực xuất xứ, và liệu GI được thiết lập lâu dài hoặc được đăng ký gần đây. … 
Trong hầu hết các trường hợp, phần bù này dao động từ 20 đến 50 phần trăm.»
Củng cố hệ thống thực phẩm bền vững qua các chỉ dẫn địa lý. Phân tích tác động kinh tế – FAO / EBRD, 2018 

Ø Số liệu kinh tế EU GI:

Ø Giá trị bán hàng tổng cộng ước tính của EU GI: 75 tỷ € vào năm 2017 (được ước tính tại giai đoạn 
bán sỉ trong khu vực sản xuất)

= 6,8% phân khúc thực phẩm và đồ uống tổng cộng của EU 

Ø Ước tính giá trị xuất khẩu EU GI đối với các quốc gia không thuộc EU: 17 tỷ €  trong năm 
2017

= 15% sản lượng xuất khẩu thực phẩm và đồ uống EU; rượu vang & rượu mạnh: 89% 
sản lượng xuất khẩu GI tổng cộng (bằng giá trị)
Ø Điểm bán hàng:

= 58% giao dịch buôn bán diễn ra trên thị trường MS quốc gia, 20% trên thị trường EU
và 22% ở các nước thứ ba



EU GI: vai trò của nhóm nhà sản xuất
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v Quy trình áp dụng 
(… chỉ có thể được nộp theo nhóm làm việc với sản phẩm – Điều 49 Quy định (EU) 1151/2012)

v Sản phẩm
(… đảm bảo chất lượng, danh tiếng vaà tính xác thực, theo dõi thị trường - Điều 45 Quy định (EU) 1151/2012)

v Bảo hộ pháp lý
(đảm bảo sự bảo hộ pháp lý đầy đủ, quyền sở hữu trí tuệ – Điều 45 trong Quy định (EU) 1151/2012)

v Thúc đẩy
(phát triển thông tin và các hoạt động đẩy mạnh, truyền đạt các thuộc tính giá trị gia tăng - Điều 45 Quy định 

(EU) 1151/2012)

v Tuân thủ
(phát triển các hoạt động liên quan đến việc đảm bảo sản phẩm tuân theo các thông số (không thay thế các 

biện pháp Kiểm soát chính thức) – Điều 45 Quy định (EU) 1151/2012)

v Phát triển 
(cải thiện hiệu suất của kế hoạch, kiến thức kinh tế, thông báo đến nhà sản xuất – Điều 45 Quy định (EU) 

1151/2012)

Lưu ý: các nhóm nhà sản xuất nước thứ 
ba cũng có thể áp dụng trực tiếp để được 
bảo hộ ở cấp EU! GI “Phú Quốc” được 
bảo hộ riêng lẻ ở cấp EU từ năm 2012!
Điều 49(5) trong Quy định (EU) 1151/2012)



GI là công cụ tiếp thị
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Ø Chỉ dẫn địa lý là những ký hiệu đặc trưng được sử dụng 
để phân biệt các mặt hàng cạnh tranh. Chúng là những 
điểm tạo sự khác biệt cho sản phẩm trên thị trường 

Ø Vai trò của nhãn hiệu và logo - nhận diện thương hiệu là 
một khía cạnh thiết yếu trong tiếp thị. 

Ø Khách hàng sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho những sản 
phẩm đó Các thị trường cụ thể cho những sản phẩm liên 
quan đến xuất xứ của chúng.



GI được đăng ký và bảo hộ tại EU
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Tổng cộng: 3 281 (tháng 9 
năm 2020)



Hệ thống kiểm soát chính thức của EU
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Ø Sản phẩm tuân thủ với thông số tương ứng
ØTrước khi đưa sản phẩm ra thị trường

Ø Sử dụng tên trên thương trường
ØKiểm tra dựa trên phân tích rủi ro

Ø Kiểm tra bởi Văn phòng Thực phẩm và Kiểm dịch động vật
(DG SANTE)

Ø Kiểm soát hải quan (DG TAXUD và hải quan MS)
Ø Kiểm tra thương hiệu (EUIPO và MS IPO)



Bảo hộ GI của EU tại các nước thứ ba
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Ø Trong các Hiệp định song phương (FTAs, rượu vang & rượu mạnh hoặc chỉ 
GI) EU nhắm đến:
ü “Mức độ” bảo hộ GI “cao” vượt ngoài TRIPS (tương tự như EU) 

üBảo hộ lẫn nhau (GI được bảo hộ trực tiếp và vô thời hạn)  

üCác GI cùng tồn tại một cách có thiện ý với TM được đăng ký trước đây

üĐảm bảo tuân thủ hành chính 

Ø Hiện tại có:
Ø 36 hiệp định có hiệu lực hoặc được ký kết với các nhánh GI (ví dụ như Việt Nam, 

Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Mercosur, Mexico, Canada)

Ø 13 cuộc đàm phán đang tiếp diễn (như Indonesia, New Zealand, Úc)

Ø Hơn 1500 GI của nước thứ ba hiện được bảo hộ tại EU thông qua các hiệp 
định 



FTA EU-Việt Nam (EVFTA)
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Ø EVFTA có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2020!!!

Ø Những quy định tham vọng về bảo hộ GI

Ø Mức bảo hộ cao cho:
Ø 169 GI EU trên thị trường Việt Nam

Ø 39 GI Việt Nam trên Thị trường duy nhất EU-27

Ø Đối thoại song phương và hợp tác kỹ thuật

Ø Nền tảng vững chắc cho thương mại song phương các sản phẩm có chất lượng giữa
EU – Việt Nam



Đạo luật Geneva của hiệp định Lisbon
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§ Hệ thống đăng ký đa phương

§ 1958: Hiệp định Lisbon

(chỉ Tên gọi theo xuất xứ ‘AO’)

§ Ngày 20 tháng 5 năm 2015: Hiệp định được hiện đại hóa 

§ "Đạo luật Geneva của hiệp định Lisbon“

• mở rộng phạm vi ngoài AO đến tất cả các GI 

• Chào đón các tổ chức liên chính phủ 

§ EU tham gia vào hợp đồng đã ký kết vào ngày 26/11/2019. Từ khi EU là bên 
tham gia ký hợp đồng thứ năm, Geneva có hiệu lực vào ngày 26/2/2020

§ Việt Nam có cân nhắc tham gia?
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Để biết thêm thông tin:

Trang web về Chính sách chất lượng của EU

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/index_en.htm

Cám ơn bạn đã chú ý theo dõi!!

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/index_en.htm

