Коментар на Проект на ЗИД на ЗМГО
С настоящето предлагам моето становище по така предложения законопроект за
изменение и допълнение на ЗМГО по отношение на регистрацията на географските
указания по действащия сега ЗМГО.
Целият раздел, касаещ регистрацията на географските означения от Патентното
Ведомство от сега действащия ЗМГО, не е съобразен с приложимото Европейско
законодателство, а именно Регламент (ЕС) № 1151/2012 г. и действалите преди него
Регламент (ЕИО) № 2081/92 на Съвета от 14 юли 1992 г. и Регламент (ЕО) № 510/2006.
Съществува абсолютно разминаване - както терминологично, така и в правните
последици на дадените предложения за решение на този проблем в Оценката на
въздействието, Мотивите към законопроекта и самия Законопроект на Закон за
изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения.
В Мотивите и Оценката на въздействието е признато, че „След присъединяването на
България към Европейския съюз, считано от 1.01.2007 г., единствената възможност
да се получи закрила на земеделски продукти и храни е чрез регистрация на защитено
наименование за произход или защитено географско указание по реда на Регламент
(ЕС) № 1151/2012 г., който осигурява закрила на територията на всички държави
членки на ЕС.“ Другояче казано, Патентно ведомство не е имало компетентност да
регистрира географски указания за земеделски продукти и храни, тъй като пряко
приложимият Регламент (ЕС) № 1151/2012 г. и действалите преди него Регламент
(ЕИО) № 2081/92 на Съвета от 14 юли 1992 г. и Регламент (ЕО) № 510/2006 не са
позволявали на никой орган на страна-членка след 1992 г. да регистрира
наименования за произход и географски указания.
Отделно от това невъзможно е изобщо съществуването на географско указание за
селскостопански продукт или храна, регистриран на местно ниво. В Регламент (ЕС) №
1151/2012г. - т. 24 от Преамбюла, се посочва: „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 Оценката за въздействието е посочено, че ‚Действащият Закон за марките и
географските означения не е съобразен с Регламент (ЕС) № 1151/2012 г. на
Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на
селскостопанските продукти и храни“ и това налага предлаганите промени в
действащото законодателство по отношение на ЗАЛИЧАВАНЕТО на националната
регистрация на географските означения за земеделски продукти и храни, попадащи в
обхвата на Регламент (ЕС) № 1151/2012 г.
Правният смисъл на понятието „заличаване“, така като е употребен в самия ЗМГО (Чл.
59. (1) „Заличаването на регистрацията има действие от датата на подаване на
заявката.“) е, че с обратна сила се заличава действието на регистрацията. Това е и
мярката минимум, която следва да бъде предприета по повод 10-годишното
нарушаване на европейското законодателство и абсолютно незаконосъобразното
регистриране на територията на България на географски указания за селскостопански
храни и продукти от Патентно Ведомство. Въпреки ясното разбиране на разликата
между „заличаване“ и „прекратяване“ в Мотивите към закона, в самия Проект на Закон
за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения вече
започва да се употребява терминът „прекратяване“- в § 4. от Проекта на ЗИД на ЗМГО:
„Регистрациите на географски означения за земеделски продукти и храни по този
закон, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 1151/12 г., се прекратяват от
датата на влизане в сила на закона“. Няма никаква връзка между дефинираните
цели и задачи в Оценката на въздействието на Патентното Ведомство – а именно

„заличаване“ на регистрираните географски указания и предложения законопроект,
който трябва да реализира тези цели и задачи, и в който е предвидено
„прекратяване“.
Видно е, че повече от 10 години са регистрирани географски указания в нарушение на
действащ европейски регламент. С така предложените промени в закона се цели
всичко, което е било незаконосъобразно регистрирано през тези 10 години да се
потвърди като законосъобразно съществуващо през тези 10 години и да се
прекрати действието му оттук насетне.
Възмутително е Патентно ведомство със Закон да потвърди валидността за
изминалите 10 години на нищожни, незаконосъобразни, недействителни географски
указания.
В Оценката на въздействието на Патентно Ведомство съществуват правни абсурди.
Така например в т.6 се твърди, че ако не се предприемат действия по промяна на
закона, „ще се запази националната правна защита на регистрираните географски
наименования за земеделски продукти и храни по реда на сега действащия ЗМГО, т.е.
Патентното ведомство отрича пряката приложимост на Регламент 1151/2012 г.
твърдейки, че българският закон се прилага независимо от регламента и той трябва да
се промени, за да може да действа регламента.
Регламент 1151/2012г. не е директива, която има нужда от транспониране и санкция от
страна на българските законодателни или правоприлагащи органи. Той се прилага
директно и нищо друго не е необходимо, освен да бъде обявена недействителността
на всички регистрирани географски указания. Няма какво да се хармонизира, както се
твърди в Оценката на въздействието, защото има действащо право – Европейски
регламент, което се прилага пряко и изключва всякаква компетентност на българските
власти по регистрация на такива географски указания след 2007г.
Патентно ведомство, от приемането на България в ЕС през 2007г., не е било
компетентно да извършва регистрация на географски указания за селскостопански
храни и продукти (и това то признава в Мотивите към проекта на закон и в Оценката за
въздействие), но го е правило, и с този законопроект цели да потвърди своите
незаконосъобразни действия за отминалия повече от 10-годишен период.
С оглед на горното в Проекта на закон следва да бъде предвидена разпоредба,
обявяваща за недействителни, прогласяваща за нищожни или заличаваща от
момента на заявката на всички географски указания, регистрирани в нарушение
на Регламент 1151/2012г., Регламент (ЕИО) № 2081/92 и Регламент (ЕО) №
510/2006. Те са нищожни и следва да бъдат обявени за такива. Би трябвало да има и
списък, който да изброява кои са тези географски указания, за да не възникне ни наймалко съмнение кои точно географски указания се заличават.
Би трябвало също така да бъде предвидено отпадане с обратна сила на всички
права, придобити от лица, позоваващи се на нищожни географски указания, както
и спиране изпълнението на влезли в сила решения по искове за нарушения на
такива географски указания и възстановяване на всички вреди, понесени от лица
от действието на влезли в сила съдебни решения.
Всяка друга разпоредба, предвиждаща с местен закон запазване действието за минал
или бъдещ период на нищожни географски указания, регистрирани в противоречие с
европейското законодателство и изземвайки компетентността на Европейската
Комисия би била в грубо нарушение на всички правни норми.
С уважение,
адв. Георги П. Добрев – представител ИС

