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Предложеният проект на ЗИД на ЗМГО предвижда прекратяване на националните
регистрации на географски означения за земеделски продукти и храни, считано от датата
на влизане в сила на ЗИД на ЗМГО (§ 4 от проекта на ЗИД на ЗМГО). В предварителната
оценка на въздействието на акта не са посочени никакви потенциални рискове. Посочени
са само положителните въздействия без да е съобразено в достатъчна степен отражението
на предложеното премахване на националните регистрации на географските означения за
земеделски продукти и храни върху настоящите и бъдещи притежатели на такива права.
Предложеният законопроект ще има негативно въздействие в няколко посоки, които ще
посоча без да аргументирам изчерпателно, а именно:
1.

Премахването на националните регистрации на географските означения за

земеделски продукти и храни лишава производителите на такива продукти от
възможността да ползват системата за международна регистрация на географските си
означения, създадена с Лисабонската Спогодба за закрила на наименованията за произход.
По силата на спогодбата, чрез международна регистрация, българско наименование за
произход може да получи правна закрила във всички държави-страни по тази спогодба.
Единственото условие за получаване на международна регистрация е наименованието за
произход да е регистрирано в страната на произхода, тоест в България. Чрез отпадането на
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националните регистрации, българските производители няма да могат да ползват този
лесен и икономичен начин за регистрацията на български наименования за произход им в
други държави. Това въздействие на акта следва да се съобрази с оглед на
обстоятелството, че България е традиционен производител на земеделски продукти и
храни или най-малкото поне да се посочи.
2.

Незабавното прекратяване на националните регистрации на географски означения за

земеделски продукти и храни от датата на влизане в сила на ЗИД на ЗМГО представлява
недопустимо отнемане на законно придобити права върху индустриална собственост. Такъв
подход противоречи на принципа за защита на собствеността на физически и юридически
лица, прогласен в чл. 1 от Протокол № 1 към Европейската конвенция за защита правата на
човека и основните свободи (ЕКПЧ). За принудително отнетите права и загубените средства
към държавата могат да бъдат насочени претенции за обезщетение на претърпени вреди от
тази законодателна промяна.
3.

Незабавното прекратяване на националните регистрации може да доведе до

недобросъвестните търговски практики в ущърб и на потребителите. Незабавната отмяна
на всички национални регистрации на географски означения ще даде възможност на
недобросъвестни производители и търговци на земеделски продукти и храни да използват
доскоро регистрираните географски означения, въпреки че никога не са отговаряли на
изискванията им и не са били вписани като техни ползватели. По този начин
недобросъвестни производители и търговци ще се възползват по нелоялен и несправедлив
начин от вече изградената репутация и пазарен дял на въпросните географски означения.
Ефектът ще бъде неблагоприятен както за притежателите на прекратените географски
означения, така и за потребителите на земеделски продукти и храни, за които те са били
гаранция за определени характеристики и качество.
При съобразяване на посочените неблагоприятни последици, следва да се обмисли
възможността предложеният проект на ЗИД на ЗМГО да действа занапред без да засяга
придобитите права върху регистрирани географски означения. По този начин ще се осигури
след приемането му, регистрация на географски означения само на европейско ниво
съобразно Регламент (ЕС) № 1151/2012 и същевременно ще се запази действието на
регистрираните досега географски означения на национално ниво без да се отнемат
придобити права на носителите им.
С уважение
Адв. Милена Табакова

