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КРАТКА ОБОСНОВКА

Целта на предложението е да се осигури правната рамка за ефективно участие на ЕС в 
Лисабонския съюз на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), 
след като ЕС стане договаряща страна по Женевския акт. Докладчикът приветства 
настоящото предложение, което идва в сложен геополитически контекст, при който 
блокирането на многостранните форуми за съжаление намалява перспективата за 
съществен напредък в закрилата на географските указания. Предложението се 
съсредоточава върху няколко аспекта, и по-специално подчертава следните въпроси:

1. Членството на ЕС в Женевския акт ще доведе до значителни предимства. 
Докладчикът приветства потенциалното разширяване на обхвата на закрила, 
който Женевският акт ще предложи на европейските географски означения; 
освен това, след присъединяването към Женевския акт Съюзът може да 
продължи да търси закрила на географските означения чрез двустранни 
споразумения с търговски партньори, които (все още) не са страна по Женевския 
акт.

2. Докладчикът също така желае да се подчертае съвместимостта на настоящото 
предложение със Споразумението ТРИПС на СТО с оглед на бъдещо 
потенциално едновременно прилагане.

3. ЕС следва да представи списък с географските указания, избрани от списъците с 
географски означения на ЕС. Този списък следва да бъде изготвен в тесни 
консултации с държавите членки и със съответните заинтересовани страни и 
може по-късно да бъде адаптиран, така че да отразява новите пазарни 
императиви.

4. По принцип географските указания на ЕС ще разполагат с бърза и издигната на 
високо равнище окончателна закрила във всички държави — настоящи и 
бъдещи страни по Женевския акт, като същевременно географските означения 
на ЕС ще имат по-висока репутация чрез многостранния регистър и поради 
широкия географски обхват на закрилата по Женевския акт.

5. Седем държави членки са членове на Лисабонския съюз и като такива са приели 
да осигуряват закрилата на географски указания на трети държави. Необходим е 
преходен период за изпълнението на международните задължения, поети преди 
присъединяването на Съюза към Женевския акт.

Докладчикът е съгласен с посочените адаптации, с изключение на следните изменения.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по правни въпроси 
да вземе предвид следните изменения:
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Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) За да може ЕС да упражнява 
изцяло изключителната си 
компетентност във връзка със своята 
обща търговска политика, той ще стане 
договаряща страна по Женевския акт на 
Лисабонската спогодба за 
наименованията за произход и 
географските указания (наричан по-
нататък „Женевският акт“)2 въз основа 
на Решение (ЕС) …/…. на Съвета3.
Договарящите страни по Женевския акт 
са членове на специален съюз, създаден 
с Лисабонската спогодба за закрила на 
наименованията за произход и тяхната 
международна регистрация4 (наричан 
по-нататък „Специалният съюз“). 
Съгласно член 3 от Решение (ЕС)…/… 
Европейският съюз се представлява в 
Специалния съюз от Комисията.

(1) За да може ЕС да упражнява 
изцяло изключителната си 
компетентност във връзка със своята 
обща търговска политика, и при пълна 
съвместимост със задълженията му 
по Споразумението за свързаните с 
търговията аспекти на правата 
върху интелектуалната собственост 
(ТРИПС) на Световната търговска 
организация, той ще стане договаряща 
страна по Женевския акт на 
Лисабонската спогодба за 
наименованията за произход и 
географските указания (наричан по-
нататък „Женевският акт“)2 въз основа 
на Решение (ЕС) …/…. на Съвета3. 
Договарящите страни по Женевския акт 
са членове на специален съюз, създаден 
с Лисабонската спогодба за закрила на 
наименованията за произход и тяхната 
международна регистрация4 (наричан 
по-нататък „Специалният съюз“). 
Съгласно член 3 от Решение (ЕС)…/… 
Европейският съюз се представлява в 
Специалния съюз от Комисията.

__________________ __________________

2

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/
en/lisbon/trt_lisbon_009en.pdf.

2

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/
en/lisbon/trt_lisbon_009en.pdf/lisbon/trt_li
sbon_009en.pdf.

3 OВ L […], […], стр. […]. 3 OВ L […], […], стр. […].

4

http://www.wipo.int/export/sites/www/lisb
on/en/legal_texts/lisbon_agreement.pdf.

4

http://www.wipo.int/export/sites/www/lisb
on/en/legal_texts/lisbon_agreement.pdf.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) След присъединяването на ЕС 
към Женевския акт Комисията следва 
като първа стъпка да подаде в 
Международното бюро на Световната 
организация за интелектуална 
собственост (наричано по-нататък 
„Международното бюро“) заявление за 
регистрация на списък с географски 
означения, които произхождат от ЕС и 
се ползват от закрила на територията 
му, за да бъдат вписани в нейния 
регистър (наричан по-нататък 
„международният регистър“). 
Критериите за съставяне на такъв 
списък следва по-специално да вземат 
предвид, както е при някои двустранни 
и регионални споразумения на ЕС 
относно закрилата на географските 
означения, производствената и 
експортната стойност, закрилата 
съгласно други споразумения, както и 
настоящата или потенциалната 
злоупотреба в съответните трети 
държави.

(4) След присъединяването на ЕС 
към Женевския акт Комисията следва 
като първа стъпка да подаде в 
Международното бюро на Световната 
организация за интелектуална 
собственост (наричано по-нататък 
„Международното бюро“) заявление за 
регистрация на списък с географски 
означения, които произхождат от ЕС и 
се ползват от закрила на територията 
му, за да бъдат вписани в нейния 
регистър (наричан по-нататък 
„международният регистър“), в тясно 
сътрудничество с държавите членки, 
търговски сдружения и съответните 
производители. Този списък следва да 
включва, доколкото е възможно, 
географските означения, които са 
регистрирани от държавите членки –
договарящи страни в Специалният 
съюз преди присъединяването на 
Европейския съюз към Женевския акт.
Освен това критериите за съставяне на 
такъв списък следва по-специално да 
вземат предвид, както е при някои 
двустранни и регионални споразумения 
на ЕС относно закрилата на 
географските означения, 
производствената и експортната 
стойност, закрилата съгласно други 
споразумения, както и настоящата или 
потенциалната злоупотреба в 
съответните трети държави.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) С цел да се гарантира вписването 
в международния регистър на 
допълнителните географски означения, 
които са регистрирани и се ползват от 
закрила в ЕС, е целесъобразно 

(5) С цел да се гарантира вписването 
в международния регистър на 
допълнителните или бъдещите 
географски означения, които са 
регистрирани и се ползват от закрила в 
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Комисията да бъде упълномощена на 
по-късен етап да подава заявления за 
международна регистрация на такива 
допълнителни географски означения по 
собствена инициатива, по искане на 
държава членка, на заинтересована 
група от производители, или — в 
изключителни случаи — по искане на 
отделен производител.

Съюза, включително евентуалното 
разширяване на обхвата на закрилата 
на географските означения до тези за 
неселскостопански продукти, е 
целесъобразно Комисията да бъде 
упълномощена на по-късен етап да 
подава заявления за международна 
регистрация на такива допълнителни 
географски означения по собствена 
инициатива, по искане на държава 
членка, а в случай на географски 
означения за неселскостопански 
продукти — по искане на държава 
членка или на заинтересована група от 
производители, или — в изключителни 
случаи — по искане на отделен 
производител. Присъединяването на 
Съюза към Женевския акт не засяга 
настоящата и бъдещата закрила на 
географските означения в 
двустранните споразумения за 
свободна търговия. В това отношение 
Комисията следва да използва редовен 
механизъм за консултиране с 
държавите членки, търговските 
сдружения и европейските 
производители с цел установяване на 
постоянен диалог със 
заинтересованите лица.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Би било справедливо таксите, 
които съгласно Женевския акт и Общия 
правилник по Лисабонската спогодба и 
Женевския акт трябва да се плащат за 
подаване на заявление в 
Международното бюро за 
международна регистрация на 
географско означение, както и таксите, 
които трябва да се плащат по 
отношение на други вписвания в 
международния регистър и за 

(9) Би било справедливо таксите, 
които съгласно Женевския акт и Общия 
правилник по Лисабонската спогодба и 
Женевския акт трябва да се плащат за 
подаване на заявление в 
Международното бюро за 
международна регистрация на 
географско означение, както и таксите, 
които трябва да се плащат по 
отношение на други вписвания в 
международния регистър и за 



AD\1170995BG.docx 7/13 PE629.613v02-00

BG

предоставянето на извлечения, 
удостоверения или друга информация 
във връзка със съдържанието на тази 
международна регистрация, да бъдат 
поемани от държавата членка, от която е 
географското означение. Това не следва 
да засяга евентуалното решение на 
държавата членка да иска 
възстановяване на тези такси от 
групата производители или от 
отделен производител, използващи 
географското означение, за което се 
иска международна регистрация.

предоставянето на извлечения, 
удостоверения или друга информация 
във връзка със съдържанието на тази 
международна регистрация, да бъдат 
поемани от държавата членка, от която е 
географското означение.

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на настоящия регламент 
наименованията за произход, 
включително съгласно определенията, 
съдържащи се в Регламент (ЕС) 
№ 1151/2012 и в Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013, и географските указания 
по-нататък се наричат „географски 
означения“.

За целите на настоящия регламент 
наименованията за произход, 
включително съгласно определенията, 
съдържащи се в Регламент (ЕС) 
№ 1151/2012 и в Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013 и географските указания,
по-нататък се наричат „географски 
означения, за селскостопански и за 
неселскостопански продукти“.

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

След присъединяването на ЕС към 
Женевския акт Комисията — в 
съответствие с член 5, параграфи 1 и 2 
от Женевския акт — подава в 
Международното бюро на Световната 
организация за интелектуална 
собственост (наричано по-нататък 
„Международното бюро“) заявления за 
международна регистрация на 

След присъединяването на ЕС към 
Женевския акт Комисията — в 
съответствие с член 5, параграфи 1 и 2 
от Женевския акт — подава в 
Международното бюро на Световната 
организация за интелектуална 
собственост (наричано по-нататък 
„Международното бюро“) заявления за 
международна регистрация на 
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географски означения, ползващи се от 
закрила и регистрирани съгласно 
правото на ЕС, които се отнасят до 
продукти с произход от ЕС.

географски означения, ползващи се от 
закрила и регистрирани съгласно 
правото на ЕС, които се отнасят до 
продукти с произход от ЕС, или по 
искане на държава членка или на 
заинтересована група производители в 
случай на географски означения за 
неселскостопански продукти.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема акт за изпълнение, с 
който се изготвя списък на географските 
означения, посочени в първата алинея, в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 13, 
параграф 2.

Комисията приема акт за изпълнение, с 
който се изготвя списък на географските 
означения, посочени в първата алинея, в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 13, 
параграф 2. Този списък следва да 
включва, доколкото е възможно, 
географските означения, които са 
регистрирани от държавите членки –
договарящи страни в Специалният 
съюз преди присъединяването на 
Европейския съюз към Женевския акт.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

За изготвянето на посочения във втората 
алинея списък Комисията взема предвид
по-специално следното:

За изготвянето на посочения във втората 
алинея списък Комисията взема 
предвид, наред с друго, следното:

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

След присъединяването на ЕС към 
Женевския акт Комисията може — по 
собствена инициатива, по искане на 
държава членка, на заинтересована 
група от производители или на отделен 
производител, които използват 
ползващо се от закрила и регистрирано 
в ЕС географско означение — да приема 
актове за изпълнение, за да подаде в 
Международното бюро заявление за 
международна регистрация на 
географско означение, ползващо се от 
закрила и регистрирано съгласно 
правото на ЕС, което се отнася до 
продукт с произход от ЕС.

След присъединяването на ЕС към 
Женевския акт Комисията — по искане 
на държава членка, на заинтересована 
група от производители или на отделен 
производител, които използват 
ползващо се от закрила и регистрирано 
в ЕС географско означение за 
селскостопански или за 
неселскостопански продукти—
приема актове за изпълнение, за да 
подаде в Международното бюро 
заявление за международна регистрация 
на географско означение, ползващо се 
от закрила и регистрирано съгласно 
правото на ЕС, което се отнася до 
продукт с произход от ЕС.
За тази цел Комисията използва 
редовен механизъм за консултиране с 
държавите членки, търговските 
сдружения и производителите в 
Съюза.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да прецени дали да подаде или не 
заявление за международна 
регистрация, Комисията взема 
предвид критериите, посочени в 
член 2, трета алинея. Актовете за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 13, параграф 2.

Както е предвидено в първа алинея на 
настоящия член, тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 13, параграф 2.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(1) Комисията извършва оценка на 
публикацията, за която е уведомена от 
Международното бюро съгласно член 6, 
параграф 4 от Женевския акт във връзка 
с географски означения, вписани в 
международния регистър и за които 
договарящата се страна на произход 
съгласно определението в член 1, 
подточка xv) от Женевския акт не е 
държава членка, за да определи дали 
съдържа задължителните елементи, 
посочени в правило 5, параграф 2 от 
Общия правилник по Лисабонската 
спогодба и Женевския акт (наричан по-
нататък „Общият правилник“)8, и 
изискванията относно качеството, 
репутацията и характеристиките, 
определени в правило 5, параграф 3 от 
същия правилник, както и да прецени 
дали публикацията се отнася за продукт, 
за който понастоящем е предоставена 
закрила на географски означения в ЕС. 
Срокът за осъществяване на такава 
оценка не може да превишава четири 
месеца, нито да включва оценка на 
други специфични разпоредби на ЕС 
относно пускането на продукти на 
пазара, и по-специално относно 
санитарните и фитосанитарните 
стандарти, пазарните стандарти и 
етикетирането на храните.

(1) Комисията извършва оценка на 
публикацията, за която е уведомена от 
Международното бюро съгласно член 6, 
параграф 4 от Женевския акт във връзка 
с географски означения, вписани в 
международния регистър и за които 
договарящата се страна на произход 
съгласно определението в член 1, 
подточка xv) от Женевския акт не е 
държава членка, за да определи дали 
съдържа задължителните елементи, 
посочени в правило 5, параграф 2 от 
Общия правилник по Лисабонската 
спогодба и Женевския акт (наричан по-
нататък „Общият правилник“)8, и 
изискванията относно качеството, 
репутацията и характеристиките, 
определени в правило 5, параграф 3 от 
същия правилник, както и да прецени 
дали публикацията се отнася за продукт, 
за който е предоставена закрила на 
географски означения в ЕС. Срокът за 
осъществяване на такава оценка не 
може да превишава четири месеца, нито 
да включва оценка на други специфични 
разпоредби на ЕС относно пускането на 
продукти на пазара, и по-специално 
относно санитарните и фитосанитарните 
стандарти, пазарните стандарти и 
етикетирането на храните.

_________________ _________________

8 Общ правилник по Лисабонската 
спогодба и Женевския акт на 
Лисабонската спогодба, приет от 
Асамблеята на Лисабонския съюз на 11 
октомври 2017 г. 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_detai
ls.jsp?doc_id=376416, документ WIPO 
A/57/11 от 11 октомври 2017 г.

8 Общ правилник по Лисабонската 
спогодба и Женевския акт на 
Лисабонската спогодба, приет от 
Асамблеята на Лисабонския съюз на 11 
октомври 2017 г. 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_detai
ls.jsp?doc_id=376416, документ WIPO 
A/57/11 от 11 октомври 2017 г.

Обосновка

Настоящият регламент следва да държи сметка за бъдещото развитие на 
законодателството на ЕС, например в контекста на закрилата на географските 
означения за продукти, различни от селскостопанските.
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Изменение 12

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) географското означение, вписано 
в международния регистър, се отнася до 
продукт, по отношение на който 
понастоящем не се предоставя закрила 
на географски означения в рамките на 
ЕС;

д) географското означение, вписано 
в международния регистър, се отнася до 
продукт, по отношение на който 
понастоящем не се предоставя закрила 
на географски означения в рамките на 
ЕС към момента на възражението;

Обосновка

Настоящият регламент следва да държи сметка за бъдещото развитие на 
законодателството на ЕС, например в контекста на закрилата на географските 
означения за продукти, различни от селскостопанските.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това не засяга евентуалното решение 
на дадена държава членка да иска 
възстановяване на посочените в 
първата алинея суми от групата 
производители или от отделен 
производител, използващи 
географското означение, за което се 
иска международна регистрация.

заличава се
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