Коментар във връзка с Проект на ЗИД на Закона за марките и географските означения
/ЗМГО/
1. Европейските регламенти са пряко приложими в България като членка на Европейския
съюз.
2. Чл. 15 от Закона за нормативни актове на Република България е пояснено, че когато има
несъответствие между български закон и Европейски регламент, пряко се прилага
Европейският регламент.
3. Както в Европейския регламент, така и в практиката на Европейския съд се казва, че не
се допуска регистрация на Географско указание на национално ниво и че такава няма правна
закрила на ниво Европейски съюз.
4. От 01.01.2008г. регистрираните ГУ за храни в Република България нямат правна закрила
в Европейския съюз, което може да доведе до колизия между въпросните ГУ и търговски
марки, регистрирани на територията на съюза, затова трябва да се прилага въпросният
Европейски регламент. В момента в България има търговски спор между ГУ, издадено през
2013г. и търговски марки, които са регистрирани през 1999г и ако беше спазен Европейският
регламент, нямаше да се стигне до този съдебен спор между фирмите.
5.Относно Лисабонската спогодба, която е спомената в някои от коментарите, искам да
поясня, че тя се отнася за регистрации за наименования за произход, а не за ГУ. През 2015г.
има проект относно Географски указания, който все още се разглежда, но и той ще бъде
свързан с Европейския съюз като едно цяло, а не като регистрация на национално ниво за
всяка държава от Европейския съюз по простата причина, че има Европейски регламент,
който е задължителен за всички държави-членки.
6. В Проектозакона се предвижда прекратяването на ГУ, които са издадени след
01.01.2008г., според мен те трябва да бъдат обявени за нищожни, защото са издадени в
противоречие на Европейския регламент и Патентно ведомство не е имало компетентността
след 01.01.2008г. да регистрира ГУ. Променя се закон заради констатирано нарушение на
Европейски регламент и в същия момент да се оставят да действат и са действали ГУ,
издадени след 01.01.2008г. до издаването на новия Проектозакон, това е пълен абсурд от
правна гледна точка.
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