INSTYTUT GOSPODARKI ROLNEJ
Stanowisko Instytutu Gospodarki Rolnej
w sprawie przystąpienia UE do „Geneva Act”
W związku z przedłożonymi w dniu 27 lipca bieżącego roku rekomendacjami Komisji
Europejskiej w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej jako strony do międzynarodowego
traktatu Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical
Indications and Regulations Under the Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations
of Origin and Geographical Indications Instytut Gospodarki Rolnej apeluje do polskiego rządu
o pełne poparcie i przyspieszanie prac na forum UE ws. akcesji Wspólnoty do traktatu.
Tzw. „Geneva Act” to istotna nowelizacja traktatu podpisanego w 1958 roku w Lizbonie
z Inicjatywy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Od maja 2015 roku, na
mocy „Geneva Act”, stroną porozumienia mogą stać się nie tylko państwa, ale także
organizacje międzynarodowe. Akcesja UE jako strony jest istotna z uwagi na fakt, że
dotychczas jedynie siedem krajów członkowskich Unii podpisało lizbońskie porozumienie.
W ocenie Instytutu Gospodarki Rolnej powyższe porozumienie międzynarodowe stanowi
istotne wzmocnienie ochrony oznaczeń pochodzenia produktów rolno-spożywczych na rynku
pozaunijnym. O ile dziś oznaczenia geograficzne produkcji rolno-spożywczej podlegają
harmonizacji na obszarze Wspólnoty, o tyle środki ich ochrony poza Unią wciąż są niewielkie.
Dla polskich producentów żywności, którzy starają się umacniać relacje z państwami trzecimi
i nawiązywać nowe kontakty gospodarcze, każda dodatkowa ochrona prawna jest jak
najbardziej pożądana.
„Geneva Act” umożliwia umawiającym się stronom upublicznienie i żądanie wyjaśnień
w każdym przypadku, w którym oznaczony geograficznie produkt doświadcza trudności
z zarejestrowaniem w danym państwie. Traktat stanowi także, że używanie oznaczeń
geograficznych jest uwarunkowane rzeczywistym pochodzeniem produktów z konkretnych
miejsc związanych z jakością, tradycją lub unikalnymi walorami smakowymi.
Przystąpienie do powyższego traktatu umożliwi także producentom ze wszystkich państw UE
rejestrację swoich produktów (z oznaczeniami geograficznymi) w Międzynarodowym Biurze
WIPO. W naszej opinii stanowi to bardzo dobre narzędzie promocji doskonałych
regionalnych produktów z Polski.
Ponadto wśród państw-stron porozumienia są m.in. Iran, Izrael, Meksyk oraz Tunezja, które
już teraz są ważnymi partnerami gospodarczymi Polski i wobec których czynione są zabiegi
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na rzecz zwiększania wolumenu wzajemnej wymiany handlowej (także rolno-spożywczej).
Poza tym, sygnatariuszami są także państwa, które mogłyby w przyszłości stać się rynkami
zbytu polskiej żywności (jak np. państwa bałkańskie).
Kolejnym etapem prac nad przystąpieniem do „Geneva Act” będzie oficjalny dokument
z rekomendacjami i wnioskiem do Rady UE. Ostateczna decyzja będzie zatem leżała w gestii
przedstawicieli rządów państw członkowskich. W interesie polskich producentów żywności
leży jak najszybsze przystąpienie Wspólnoty do porozumienia.
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