Коментар във връзка с Проект на ЗИД на Закона за марките и географските
означения /ЗМГО/
Основен принцип на правото на Европейския съюз е приматът му над националното
право. Правото на Европейския съюз е с безусловно предимство, в случай на
противоречие, пред действащото национално право. Регламентът е законодателен акт на
Европейския съюз, който е незабавно изпълним, като правило, във всичко държави членки
едновременно. Регламентите се различават по принцип от директивите, които не се
прилагат пряко, а първо трябва да бъдат транспонирани в националните законодателства
на страните членки. Целта на регламентите е постигането на хомогенно право на
територията на целия Европейски съюз. Те са задължителни в своята цялост във всички
страни членки.
Именно поради неспазване на тези основни принципи в Европейското право от
страна на България се налага по указания на ЕК спешно да се предприемат действия по
изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения.
Патентно Ведомство повече от 10 години не само, че не е прилагало Регламент
/ЕС/ № 1151/ и предхождащите го регламенти, като не е спазвало там описаната
процедурата по регистрация на защитено наименование за произход или защитено
географско указание, но е извършванло действия по реда на Закона за марките и
географските означения, които са в противоречие на описаните регламенти.
Компетентният орган по издаване и регистрация на географски указания е Европейската
Комисия, а не Българското Патентно Ведомство. Към настоящия момент съществуват
издадени и действащи географски указания от Патентно Ведомство, които по своята
правна същност представляват административни актове. За да породят желаните правни
последици, административните актове следва да отговарят на определени условия. Тези
условия са изрично предвидени в АПК, като едно от тях е актът да бъде издаден от
компетентен орган. В конкретния случай има издадени географски указания от
некомпетентен орган, което води до тяхната порочност, поради което те не могат да
породят желаните правни последици или ако породят такива, то те могат да бъдат
заличени с обратна сила.
С оглед гореизложеното считам, че предлаганите промени в действащото
законодателство /ЗМГО/ трябва да са в посока заличаване, а не прекратяване на
националната регистрация на географските означения за земеделски продукти и храни
попадащи в обхвата на Регламент /ЕС/ № 1151 .
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