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ПРАВАТА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ В ЕС
ПРЕДИ И СЛЕД BREXIT
Предстоящото излизане на Великобритания от Европейския съюз (ЕС/
Съюза), процедурата за което беше стартирана по-рано т.г., поставя
значими въпроси свързани действието на т.нар. права на интелектуална
собственост с единно действие в ЕС. Това са например марката на ЕС,
дизайна на ЕС, защитените географски означения на ЕС, сертификатите за
допълнителна закрила на лекарствените продукти (SPC) и други.
Основният въпрос, който се поставя във връзка с BREXIT е ще могат ли
така придобитите унитарни права де се упражняват на територията на
Великобритания след излизането й от ЕС и ако да, то при какви условия.
Например как и на какво правно основание ще бъдат прилагани и
защитавани във Великобритания правата придобити по силата на правото
на ЕС, как ще бъде уреден въпросът за периодичното подновяване на
закрилата (напр. на всеки 10 години за марките) и свързаното с това
заплащане на такси за подновяване и други специфични въпроси.
През м. септември 2017 г. Европейската комисия (ЕК) публикува на
своята официална страница (https://ec.europa.eu) становището си и посочи
основните принципи по въпросите за отражението на BREXIT върху
правата на интелектуална собственост с унитарно действие, които ще
бъдат предложени на Великобритания при догарянето на условията за
излизането й от Съюза. Ведомството по интелектуална собственост на
Великобритания (UKIPO) също публикува на своята официална страница
(https://www.gov.uk) позицията на британското правителство по тези
въпроси.
След внимателен анализ на позицията на UKIPO адвокатите от „Пенков,
Марков и партньори“ са на мнение, че същата има известни различия с
тази на ЕК, макар в своята цялост и двете позиции да си поставят като
обща цел намирането на възможно най-доброто решение в защита на
правата и интересите на правопритежателите.
„Пенков, Марков и партньори“ споделя виждането на ЕК, като счита, че
предложенията на Комисията в по-голяма степен защитават интересите на

притежателите на права върху интелектуална собственост с единно
действие в ЕС. От изключително важно значение е да бъдат осигурени
правни механизми, с които придобитите вече в рамките на ЕС права с
унитарно действие да продължат да действат и за територията на
Великобритания след BREXIT. В противен случай съществено биха били
увредени интересите на засегнатите от BREXIT притежатели на
регистрации на марки на ЕС, на дизайни на ЕС, на издадени във
Великобритания SPC и на други права върху интелектуална собственост,
ако се допусне правата с унитарен характер просто да прекратят
действието си след BREXIT. Това би означавало други лица, най-често
конкуренти на притежателите на права, или недобросъвестни търговци
често явяващи се нарушители на права, да могат да се възползват от
създадената
правна
несигурност.
При
подобно
развитие
правопритежателите на общо основание тепърва ще трябва да
кандидатстват отново за регистрации във Великобритания, което в някои
хипотези, напр. при регистрирания дизайн, би се оказало дори процедурно
невъзможно поради действието на международните актове (Парижка
конвенция и др.).
Така ЕК предлага да не бъде подкопавана закрилата осигурена с вече
регистрирани марки и дизайни на ЕС, или с друго изключително право с
унитарен характер предоставено преди BREXIT, като притежателите им
да разполагат с право да ги прилагат във Великобритания и след BREXIT,
т.е. да могат да се позовават на тях и да търсят съдебна и
административна защита съразмерно с правата, предоставени им вече по
правото на ЕС. ЕК предлага Великобритания да се задължи да приеме
специално национално законодателство за тази цел, и по-конкретно за
автоматично признаване във Великобритания на вече предоставените
единни изключителни права на интелектуална собственост в рамките на
ЕС. Предлага се автоматичното действие да не е свързано с допълнителни
разноски за притежателите на права с унитарен характер, придобити
преди BREXIT, като всяка административна формалност свързана с това
да бъде сведена до абсолютен минимум.
По отношение на подадените преди BREXIT заявки и висящи
производства по регистрация към датата на напускането на
Великобритания
ЕК предлага заявителите да имат правото да
претендират приоритет от подадените в ЕС заявки за обекти на
интелектуална собственост с унитарен характер за получаване на
еквивалентни национални права на интелектуална собственост във
Великобритания.
Специално за SPC ЕК предлага за всеки издаден в рамките на Съюза
сертификат да бъде предвидена правна закрила за територията на
Великобритания, която е еквивалентна на тази осигурена по правото на
ЕС. Когато е била подадена заявка за SPC преди BREXIT пред съответния
национален орган на Великобритания в съответствие с правото на ЕС, и

процедурата по издаването на сертификата все още не е приключила,
заявителят да има право да получи SPC действащо във Великобритания.
Относно закрилата на базите данни (с авторско и сродно на авторското
право) предложението на ЕК е след като базите данни вече са били
защитени преди BREXIT, то техните производители и правоносителите,
по смисъла на Директива 96/9, да продължат да се ползват от същата
закрила в оставащите 27 държави членки и във Великобритания. В тази
връзка ЕК навежда доводи ограничението по чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от
Директива 96/9 само лица от ЕС да се ползват със закрила по правото sui
generis да отпадне по отношение на физически и юридически лица от
Великобритания. Съответно очакването е и Великобритания да не
изключва правата на закрила върху бази данни на физически и
юридически лица от ЕС на база националност или място на установяване.
От своя страна UKIPO изразява становище, че докато Великобритания е
член на ЕС регистрираните марки и дизайни на ЕС ще продължат да
действат на нейна територия, а след това само в оставащите 27 държави
членки. След BREXIT бизнесът във Великобритания ще може на общо
основание да придобива права върху марка или дизайн на ЕС за 27-те
държави членки, а за територията на Великобритания посредством
национална заявка за марка или дизайн подадени пред UKIPO, съответно
чрез Мадридската система за международна регистрация на марки. По
отношение на международната система за регистрация на дизайни
правителството на Великобритания декларира готовност държавата да се
присъедини към Хагската спогодба. В момента по тази система все още не
може да се придобие закрила за регистриран дизайн във Великобритания.
Изводът, който може да се направи е, че финалното решение за правният
ефект от BREXIT спрямо обхвата на правата върху интелектуална
собственост с единно действие в ЕС ще бъде политическо и ще залегне в
текста на подписаното между Съюза и Великобритания споразумение за
излизането й от ЕС. С оглед неяснотата на бъдещата правна уредба във
Великобритания до момента на влизане в сила на споразумението и
излизането й от Съюза препоръчваме на нашите клиенти да използват
Мадридската система за международна регистрация на марки с цел
своевременно осигуряване на правна закрила за територията на
Великобритания в допълнение към системата за марката на ЕС, в случаите
когато имат интерес от това.
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