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Определение/Контекст 

Произходът на даден продукт може да определи качеството, престижа или други 

негови характеристики.   Географските указания са наименования на места (както и в 

някои държави – думи, свързани с дадена местност), използвани за означаването на 

продуктите, които произхождат от тези местности и носят техните характеристики.  

Тези продукти, в чиято основа са залегнали познания и традиционни методи на 

производство, представляват богатството на Европейския съюз:  ножовете от Лагиол, 

кристалът от Бохемия, шотландският вълнен кариран плат, карарският мрамор или 

килимите от Обюсон. Тези продукти са неразделна част от културното, социално и 

икономическо наследство на дадена местност и свидетелстват за мащаба на уменията и 

на европейското културно наследство.  Те представляват история, опит, таланти.  

Понеже са резултат от умения, понеже представляват качествени продукти, търсени 

заради качеството им, понеже са емблематични за дадена местност, култура, тези 

продукти могат да станат жертва на узурпация.   Тази узурпация нанася двойна вреда. 

Вреда за потребителите на първо място, които мислят, че купуват качествени продукти, 

представляващи местни умения и които в крайна сметка се оказват притежатели на 

продукти, произведени не на мястото, за което се предполага, че са произведени, често 

без зачитане на традициите, допринесли за тяхната известност.  

Вреда за предприятията на следващо място, които са изправени пред конкуренцията на 

продукти, узурпиращи тяхната известност и продавани на по-ниски цени. И освен това, 

в някои случаи, на придружаващия ефект на засягане на образа и престижа на 

автентичните продукти. 

 

Действащи инструменти 

Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната 

собственост (ССТАПИС) на Световната търговска организация (СТО) установява 

стандартно равнище на защита за всички продукти. То налага задължение за защита на 

географските указания, за да се предотврати заблуждаването на обществеността и да се 

възпре нелоялната конкуренция. 

 

Понастоящем на европейско равнище четири регламента уреждат регистрирането и 

защитата на географските указания: 

- Регламент (ЕС) № 1151/2012 относно схемите за качество на селскостопанските 

продукти и храни, Регламент за качество; 

Регламент (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на 

селскостопански продукти, наречен Регламент за единната ООП; 

- Регламент (ЕС) № 110/2008 относно спиртните напитки;  

- Регламент (ЕС) № 251/2014 за ароматизираните лозаро-винарски продукти.  

 

За сметка на това, към момента не съществува европейска уредба, която да защитава 

използването на наименованието на промишлени и занаятчийски продукти. В 

действителност националните правни инструменти защитават неселскостопанските 

продукти, което води до различни равнища на защита. Производителите, които желаят 

да защитят неселскостопански географски указания в ЕС трябва да представят 

заявление във всяка държава членка, където това е възможно (само 15 държави членки 

са приели правен режим в този смисъл), което не допринася за функционирането на 

европейския общ пазар. 
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По тази причина Европейската комисия реши, след извършването на проучване и на  

публично изслушване, да стартира консултация чрез Зелена книга относно 

евентуалното приобщаване на неселскостопанските продукти към защитата на 

географските указания. 

 

Съдържание на Зелената книга 

Зелената книга представя актуалното състояние на действащите мерки за защита на 

национално и европейско равнище, както и икономическите, социалните и културните 

последици, които могат да се очакват при подобряване на географските указания в ЕС. 

Представени са за обсъждане различни възможности, които се отнасят по-конкретно до 

връзката на продукта с територията или до начина за укрепване на защитата.  

Така например Комисията поставя въпрос относно приложното поле на евентуална  

европейска законодателна инициатива.  В действителност, защитата на географските 

указания следва да позволи да се избегне нелоялна конкуренция или заблуждаване на 

потребителя. Освен това, някои указания като родови термини или омонимни 

наименования, трябва да бъдат изключени от защитата на географските указания.    

Зелената книга анализира също така различни процедурни аспекти. В действителност 

Комисията препоръчва процедура на регистрация, с цел да се гарантира повече 

сигурност, най-вече по отношение на упражняването на правата при възникване на 

спор.  Посочената регистрация ще се осъществява от националните администрации, с 

цел да се позволи както спазването на общи критерии в рамките на ЕС, така и на 

местната специфика. Делегирането на посочената компетентност на местно равнище не 

би възпрепятствало създаването на регистър на географските указания на равнище ЕС. 

 

Препоръки 

Докладчикът приветства публикуването на Зелена книга и подкрепя създаването на 

европейско равнище на инструмент за защита, специално посветен на 

неселскостопанските продукти, което ще укрепи стойността на промишлената и 

занаятчийска продукция и ще засили доверието на потребителите.  По тази причина 

докладчикът подкрепа: 

 единна система на защита на географските указания на неселскостопанските 

продукти на европейско равнище, която да включва система на регистрация, 

призната на европейско равнище; 

 система, ограничаваща разходите и административната тежест за предприятията, като 

същевременно предлага достатъчни гаранции за потребителите; 

 уредба, която позволява да се разпознае връзката между продукта и обхванатия 

от географското указание географски район, като строгостта на тази връзка 

може да бъде различна; 

 уредба, която оставя инициативата за създаване на географски указания на съответните 

предприятия, чрез тръжни условия, които подлежат на адаптиране спрямо развитието 

на производствения процес и иновациите; 

 уредба, която гарантира взаимното съществуване на географските указания с 

предхождащите ги права. 

 

По-специално докладчикът подчертава следните елементи: 

 Определение: В повечето случаи географското указание представлява 

наименование на географски район, който понякога се свързва с наименованието 

на даден продукт. В по-широк контекст можем да помислим за включване на 
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негеографско наименование, което обаче съдържа явна препратка към 

географско наименование.  Това би позволило разширяване на обхвата. Това е 

системата, възприета за селскостопанските географски указания (напр.:  feta или 

Cava). В още по-широк контекст можем да помислим за защитата на географски 

указания, които се състоят от знак или символ без текст, които също следва 

безусловно да се свързват с даден регион. 

 Изключения:  Ясно е, че следва да се изключат родовите термини (вж член 24, 

параграф 6 от споразумението ТРИПС) или омонимните наименования.  

Типичният пример в това отношение е одеколон, което вече означава вид 

парфюм, а не място на производство. Изключенията от член 6, параграфи 1,3 и 4 

от Регламент (ЕС) №1151/2012 относно селскостопанските продукти биха могли 

да послужат за пример. 

 Връзка между продукта и територията: Връзката с територията е необходима, за 

да може да се идентифицира умение и качество на продукта, но също така и 

произход на суровините. Тази връзка може да придобие различни форми, за 

селскостопанските продукти съществува защитено географско указание (ЗГУ) 

(произходът на част от производството, а не на суровините трябва да е 

съответният район) и защитено наименование за произход (ЗНП) (произходът на 

производството и на суровините трябва е защитеният район). Различаването е 

възможно, когато става въпрос за продукт като камъка, суровините за който 

следва да произлизат от съответния район.  

 Регистрация: Съгласно действащото законодателство регистрацията не е 

задължителна, но при възникване на спор, последната гарантира по-голяма 

сигурност.   Това все пак поражда известни разходи. В случая е необходимо да 

се намери баланс, за да не се възлага прекалена тежест върху традиционните и 

занаятчийските предприятия, които са приоритет на защитата на настоящия 

режим. 

 Отношение между географско указание и марка: Отношението между марките и 

географските указания следва да бъде ясно уточнено, за да се избегнат 

конфликти. 


