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Предложените изменения в законопроекта за изменение и допълнение на ЗМГО не са
съобразени с действащото европейско право.

1. На първо място съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1151/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 ноември 2012 година относно схемите за качество на
селскостопанските продукти и храни, отменил и заменил РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 509/2006 и
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006, Република България като държава членка не може да
прилага други успоредно действащи схеми на национално или регионално равнище за
защита на географските означения за селскостопански продукти и храни. Не съществуват
две успоредно действащи системи за регистрация на географски означения на национално
и регионално ниво. Системата на ЕС за защита на селскостопанските продукти и храни е с
изключителни права и не допуска държавите членки да прилагат други успоредно
действащи схеми на национално или регионално равнище (какъвто е случаят с търговските
марки например). Национални системи има за регламентиране на първия етап от процеса
на подаване на заявление за регистрация на ГО на ЕС и за изпълнението на
административните изисквания (т.е. извършване на официални проверки на
съответствието с продуктовите спецификации, които са посочени от производителите, и
мониторинг на използването на ГО на пазара). В РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1151/2012 НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 ноември 2012 се съдържа изрична
забрана за регистрация на селскостопански продукти или храни на национално ниво. В
(24) от преамбюла на Регламента е посочено, че за да получат защита на териториите на
държавите членки, наименованията за произход и географските указания следва да бъдат
регистрирани само на равнището на Съюза. В чл. 9 от Регламента ясно и категорично е
посочено, че държавите членки могат само временно да предоставят национална защита,
която се прекратява или с вземането на решение за регистрация по реда на Регламента,
или при оттегляне на заявлението.
Не съществуват две независими поцедури на вписване-национална и европейска. Дори в
ЗАКОН ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРИТЕ НА
ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 99 ОТ 2013
Г.) е определено в чл. 24, че Правната закрила на географско означение или традиционно
специфичен характер на земеделски продукт или храна се предоставя чрез вписване в
Европейския регистър на земеделските продукти и храни със защитени географски
означения или в Европейския регистър на земеделските продукти и храни с традиционно
специфичен характер, а член 25 казва „Забранява се използването на знак, означение и/или
наименование на географско означение за земеделски продукт или храна, който не е
вписан в Европейския регистър на земеделските продукти и храни със защитени
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географски означения“. Тоест единствената правна закрила на земеделските продукти и
храни се осъществява на Европейско ниво, а не на национално.
Регламентът има пряко приложение в Република България по силата на членството й в ЕС
и Договора за присъединяване към ЕС и доколкото не е предвиден преходен период за
страната ни, Регламентът е в сила и се прилага от 01.01.2008 г.
2. На второ място съгласно приетата от Европейската комисия ЗЕЛЕНА КНИГА
„Максимално оползотворяване на произтичащото от традициите ноу-хау на Европа:
евентуално приобщаване на неселскостопанските продукти към защитата от страна на
Европейския съюз на географските означения“ системата на ЕС за защита на географските
означения е с изключителни права и не допуска държавите членки да прилагат други
успоредно действащи схеми на национално или регионално равнище (какъвто е случаят с
търговските марки например).
В т. 1.2.2.1 от Зелената книга е прието следното „В Европа съществува защита на ГО както
за селскостопанските, така и за неселскостопанските продукти. Селскостопанските
продукти и храни (вино, алкохолни напитки) могат да се ползват от единна защита,
предоставяна изключително на равнище ЕС. Неселскостопанските продукти са защитени
единствено на национално/регионално ниво посредством различни национални
нормативни уредби.
Национални системи има за регламентиране на първия етап от процеса на подаване на
заявление за регистрация на ГО на ЕС и за изпълнението на административните
изисквания (т.е. извършване на официални проверки на съответствието с продуктовите
спецификации, които са посочени от производителите, и мониторинг на използването на
ГО на пазара) .“
На равнище ЕС с единна защита на географски означения се ползват вината (от 1970 г.),
алкохолните напитки (от 1989 г.), ароматизираните вина (от 1991 г.) и другите
селскостопански продукти и храни (от 1992 г.). Основната цел е да се популяризира
качеството, разнообразието и стойността в продоволствената верига, да се съхрани
традиционното ноу-хау в сектора и да се стимулира диверсификацията и трудовата заетост
в селските райони. Посредством тези механизми защитените наименования на обхванатите
продукти се радват на цялостна единна защита в целия ЕС, като преминават само през един
процес на подаване на заявление. Към края на месец април 2014 г. на равнище ЕС са
регистрирани 336 наименования на алкохолни напитки, 1577 наименования на вина и 1184
наименования на храни и селскостопански продукти. Приблизителната стойност на
продажбите на продукти с географски означения на ЕС през 2010 г. възлиза на 54,3 млрд.
евро, в това число 11,5 млрд. евро продажби за износ (15 % от износа на ЕС на храни и
напитки).
3. На трето място съществува задължителна практика на Съда на ЕС, която ясно и
категорично потвърждава единната защита на селскостопанските продукти и храни в
рамките на ЕС. Съгласно РЕШЕНИЕ НА СЪДА (голям състав) от 8 септември 2009 година
По дело C 478/07 Budĕjovický Budvar, národní podnik срещу Rudolf Ammersin GmbH, е
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прието в точка 114, че „целта на Регламент № 510/2006 не е да установи наред с
националните правила, които могат да продължат да съществуват, допълнителен режим
на закрила на квалифицираните географски указания по подобие например на въведения
с Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 г. относно марката на Общността
(ОВ L 11, 1994 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 1, стр.
146), а да предвиди еднакъв и изчерпателен режим на закрила на такива указания. Съгласно
точка 117 от същото решение „националните процедури за регистрация се включват в
общностната процедура за вземане на решение и представляват съществена част от нея. Те
не могат да съществуват извън общностния режим на закрила.“
Изложеното по-горе е признато в частичната оценка за въздействие на законопроекта,
където изрично се посочва, че държавите –членки нямат право да предоставят национална
закрила на географски означения за земеделски продукти и храни. Доколкото подобна
защита на национално равнище изобщо липсва, то липсват придобити права. В този
смисъл всички географски означения следва да бъдат обявени за недействителни и
заличени с обратна сила.
По отношение на референциите на колегата Милена Табакова към Лисабонската спогодба,
в становището й, което също е публикувано на портала за обществени консултации на МС,
следва да се посочи, че тя се отнася до наименованията за произход, а не до географските
указания като същата не е влязла в сила по отношение на географските указания и е
абсолютно неприложима по отношение на географските указания за земеделски продукти
или храни. Освен това регистрация на ниво ЕС на географските означения за земеделски
продукти или храни цели обхванатите продукти се радват на цялостна единна защита в
целия ЕС, като преминават само през един процес на подаване на заявление, т.е. не може
да се твърди, че лишава заинтересованите лица от закрила, а тъкмо напротив-разширява
обхвата й, като тук отново следва да се посочи, че единната закрила на ниво ЕС се отнася не
до всички, а само до географските означения за земеделски продукти или храни. Освен
това, Лисабонската спогодба не може да бъде основание за заобикаляне императивния
характер на единното Общностно ГО.

Адв. Йоанна Иванова, ПИС
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