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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект



З  А  К  О  Н

за изменение и допълнение на закона за марките и географските означения

(Обн., ДВ, бр. 81 от 1999 г., попр., бр. 82 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 28, 43, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 73 и 96 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 12 и 32 от 2009 г., бр. 19 и 80 от 2010 г., бр. 54 от 2011 г., бр. 58 от 2016 г. и бр. 85 от 2017 г.)

§ 1. Създава се чл. 51а: 
„Изключения от регистрация
Чл. 51а. Не се регистрират по реда на този закон географски означения за земеделски продукти и храни, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 1151/2012 г. на Европейския парламент и на Съвета от 
21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на земеделските продукти и храни (OB, L 343 от 14 декември 2012 г.).”
§ 2. Член 56 се изменя така:
„Прекратяване на правната закрила
Чл. 56. Правната закрила на регистрирано географско означение се прекратява:
	когато престане да съществува връзката между качествата или особеностите на стоката и географската среда;

с прекратяване на юридическото лице – единствен ползвател;
с отказ от правото на ползване на единствения ползвател.”
§ 3. Член 57а се отменя.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. Регистрациите на географски означения за земеделски продукти и храни по този закон, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) 
№ 1151/2012 г., се прекратяват от датата на влизането в сила на закона.
§ 5. Производствата по заявки за регистрация на географско означение за земеделски продукти или храни, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 1151/2012 г., или заявки за вписване на ползвател на такова географско означение, по които до влизането в сила на закона няма влязло в сила решение, се прекратяват. 
§ 6. Патентното ведомство уведомява незабавно след влизането в сила на закона Международното бюро за служебното прекратяване на националните регистрации на географски означения за земеделски продукти и храни, въз основа на които са направени международни регистрации.


Законът е приет от 44-ото Народно събрание на …………………… 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.




ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Димитър Главчев)
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М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения


Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения (ЗИД на ЗМГО) е изготвен във връзка с постъпило запитване от Европейската комисия EU Pilot 8315/2016/AGRI от 15 февруари 2016 г. относно поддържането на национална закрила на географските означения за земеделски продукти и храни.
Законопроектът цели привеждане на действащия закон в съответствие с изискванията на европейското законодателство и по-конкретно с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1151/2012 г. на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни. Съгласно разпоредбите на регламента държавите членки нямат право да предоставят национална закрила на географски означения на земеделски продукти и храни.
След присъединяването на България към Европейския съюз считано от 1 януари 2008 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.
Със ЗИД на ЗМГО се създава чл. 51а, който изключва от национална регистрация географски означения за земеделски продукти и храни, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 1151/2012 г. 
Допълва се чл. 56 с още две основания за прекратяване на правната закрила - с прекратяване на юридическото лице – единствен ползвател, и с отказ от правото на ползване на единствения ползвател. Допълненията са наложени от практически случаи, които  трябва да намират законова уредба. 
Отменя се чл. 57а, който предвижда служебно вписване в националния регистър на географско означение за земеделски продукт или храна, който е получил европейска регистрация по реда на Регламент (ЕС) 
№ 1151/2012 г.
С проекта на закон се предвижда, че считано от датата на влизането му в сила регистрацията на географските означения за земеделски продукти и храни, направена по реда на ЗМГО, се прекратява. Регистрацията на такива продукти и храни ще се извършва единствено по реда на Регламент (ЕС) № 1151/2012 съобразно процедурата, предвидена в Наредба № 16 от 
14 септември 2007 г. за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и поддържане на базата от данни на производителите и контролиращите лица (ДВ, бр. 79 от 2007 г.).
Също така всички производства по подадени в Патентното ведомство заявки за регистрация на географски означения за земеделски продукти или храни или заявки за вписване на ползвател на такова географско означение, по които до влизането в сила на проектозакона няма влязло в сила решение, ще бъдат прекратени. 
Незабавно след влизането в сила на закона Патентното ведомство се ангажира да уведоми Международното бюро на Световната организация по интелектуална собственост за служебното прекратяване на националните регистрации на географски означения за земеделски продукти и храни, въз основа на които са направени международни регистрации.
С приемането на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения ще бъде постигнато съответствие на националното законодателство с правото на ЕС и ще се избегне стартирането на наказателна процедура срещу Република България. 





ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Валери Симеонов)
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Ð å ï ó á ë è ê à   á ú ë ã à ð è ÿ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

№……….………………….

……………..………………. 2017 г.

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

г-н ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ



УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЛАВЧЕВ,

На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България изпращам Ви одобрения с Решение ................... на Министерския съвет от 2017 г. проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения.

Приложения: 
1. Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения.
2. Частична предварителна оценка на въздействието.
3. Справка за постъпилите предложения от обществените консултации.



ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  (Валери Симеонов)


