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Уважаеми дами и господа,
Основен принцип в областта на интелектуалната собственост е поддържането на
баланс между правата и интересите на три страни – държавата, правопритежателите
и потребителите (обществото като цяло). Считам, че предложеният законопроект за
изменение и допълнение на ЗМГО нарушава този баланс във вреда на притежателите
на права на индустриална собственост и потребителите.
Законопроектът предвижда прекратяване на вече предоставени по закон права на
частни лица върху регистрирани географски означения, без каквито и да било мерки
за ограничаване на отрицателния ефект от това върху потребителите и
правопритежателите. Както всяко право на индустриална собственост, географските
означения са инструмент за ориентиране на потребителите относно качествата и
характеристиките на дадени продукти с цел взимането от тях на информирано
потребителско решение. С внезапното и автоматично отпадане на този инструмент,
след като той е съществувал много дълго време и обществото е свикнало с него, се
създават предпоставки за дезинформираност и заблуждаване на потребителите,
както и за недобросъвестно използване на вече изграденото реноме на определени
продукти.

В предложеният си вид законопроектът е по същество експроприация на законно
придобито имущество от страна на държавата. С влизане в сила на Лисабонския
договор на 01.12.2009 г. за всички държави-членки на ЕС става задължителна
Хартата на основните права на ЕС. Чл. 17, т. 2 от Хартата изрично задължава всички
държави-членки на ЕС, вкл. Република България, да защитават правата на
интелектуална собственост (като вид собственост) и не допуска по никакъв начин
принудителното им отнемане. В предложеният си вид законопроектът нарушава
така посочената забрана за лишаване от собственост. Следва да се обърне внимание,
че Хартата на основните права на ЕС има предимство както над вторичното
законодателство на ЕС (регламенти и директиви), така и над вътрешното
законодателство на държавите-членки. Хартата е законодателен акт, който
държавите-членки са длъжни винаги и безусловно да следват, дори и когато
транспонират актове на ЕС на национално равнище.
Не на последно място, следва да се има предвид, че освен по Лисабонската спогодба
за закрила на наименованията за произход и тяхната международна регистрация,
Република България е страна и по Споразумението за търговските аспекти на
интелектуалната собственост (т.нар. TRIPS Agreement) на Световната търговска
организация (WTO). По силата на това споразумение Република България е поела,
като самостоятелна страна по споразумението, задължение да създаде законов
режим за защита на географски означения за всякакви продукти без изключение.
Нещо повече, споразумението си поставя за изрична цел избягването на всякакви
случаи на заблуждаване на потребителите - чл. 22, т. 2 от споразумението. В
предложения си вид проектозаконът влиза в противоречие с горните задължения на
Република България и създава предпоставки именно за заблуждаване на
потребителите. При липсата на ясни и убедителни мотиви, както и без мерки за
ограничаване на отрицателните му ефекти – само част от които са посочени по-горе –
считам, че законопроектът не може да бъде подкрепен.
С уважение,
адв. Христо Райчев
2

