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РЪКОВОДСТВО ЗА ГЕОГРАФСКИТЕ
ОЗНАЧЕНИЯ В КАНАДА

КАКВО Е ГЕОГРАФСКО ОЗНАЧЕНИЕ?
Под географско означение се разбира наименование, описание или друг
показател, който се използва за идентифицирането на някои вина, спиртни
напитки, селскостопански продукти или хранителни продукти като продукти
с произход от територията на конкретна държава, регион или местност, когато
качество, репутация или друга характеристика на продукта се отдават предимно
на неговия географски произход. Географски означения са например Cognac,
Scotch, Whisky, Sherry, Champagne, Parmigiano Reggiano и Prosciutto di Parma.
Защитата на географските означения е от значение от гледна точка на икономиката,
но и на културата. Тъй като с географските означения се указва желано качество,
репутация или характеристика на даден продукт, те могат да бъдат основен
отличителен фактор, който да оказва влияние върху поведението и лоялността
на потребителите. Географските означения могат също така да създават стойност
за местните общности чрез популяризиране на техните традиции, на тяхната
култура и на техните географски особености. За повече информация относно
географските означения посетете специализирания уебсайт на Европейската
комисия.

1

KАКВИ ВИДОВЕ ПРОДУКТИ МОГАТ
ДА СЕ ПОЛЗВАТ СЪС ЗАЩИТА КАТО
ГЕОГРАФСКИ ОЗНАЧЕНИЯ В КАНАДА?
В Канада защита на географско означение се предоставя за определени категории продукти. Повече от двадесет
години Канада поддържа система за защита на географски означения за вина и спиртни напитки.
В резултат на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) между Канада и ЕС на 21 септември 2017 г.
Канада разшири осигуряваната от нея защита на географските означения до следните 24 категории хранителни
и селскостопански продукти (освен вината и спиртните напитки):

КАТЕГОРИИ ХРАНИТЕЛНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ, КОИТО КЪМ
МОМЕНТА МОГАТ ДА СЕ ПОЛЗВАТ СЪС ЗАЩИТА КАТО ГЕОГРАФСКИ ОЗНАЧЕНИЯ
1

Прясно, замразено и преработено месо

12

Хмел

2

Сухо осолено месо

13

Женшен

3

Пресни, замразени и преработени рибни
продукти

14

Напитки от растителни екстракти

15

Масла и мазнини от животински произход

16

Сладкарски и тестени изделия

17

Захар и сиропи

18

Макаронени изделия

19

Трапезни и преработени маслини

20

Горчица

4

Масло

5

Сирена

6

Пресни и преработени продукти от
растителен произход

7

Пресни и преработени плодове
и черупкови плодове

8

Подправки

21

Бира

9

Житни растения

22

Оцет

10

Мелничарски продукти

23

Етерични масла

11

Маслодайни семена

24

Естествени клейове и смоли — дъвка
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По отношение на предоставяната на географските означения защита е възможно да се прилагат редица изключения.
Ситуациите, в които се допускат тези изключения, може да са сложни, в зависимост от въпросното специфично
географско означение, от категорията продукти, както и от причината, поради която географското означение се
използва от лице, което не е негов притежател. Например изключения или ограничения по отношение на защитата
на географско означение се предоставят, когато:
● географското означение е име на лице или на негов законен предшественик;
● географското означение е обичайно понятие, използвано в ежедневния език в Канада;
● географското означение се използва при сравнителна реклама (напр. „Нашият продукт е по-вкусен от ...“);
● дадено предприятие вече е придобило права в Канада чрез използването на търговска марка, чрез подаването
на заявление за регистрация на търговска марка или чрез регистрирането на търговска марка, преди ново
географско означение да бъде защитено в Канада;
● има използване на качествено определение в съчетание с определени географски означения (т.е. Asiago, Feta,
Φέτα, Fontina, Gorgonzola и Munster); така например „Asiago“ е защитено географско означение, но лице, което
не е притежател на означението, може да използва качественото определение „сирене тип Asiago“ за продукти,
произведени в Канада съгласно посочения в приложение A конкретен сценарий;
● дадено означение обикновено се използва в Канада за описание на конкретен продукт или категория продукти
като тези, включени в Закона за търговските марки на Канада (т.е. „общоприето наименование“); например
„Parmigiano Reggiano“ е защитено географско означение, но използването на думата „пармезан“ за сирене
е разрешено.
В приложение А към настоящото ръководство се съдържа списък с изключения от защитата на географските
означения. Ако притежателите на географско означение имат съмнения за потенциално нарушение, препоръчително
е да преценят дали не е приложимо някое от изключенията. Ако имате въпроси, Делегацията на Европейския съюз
в Канада може да Ви помогне или да Ви насочи към експерт (посетете сайта https://eeas.europa.eu/delegations/
canada_en или пишете на адрес на електронна поща Delegation-Canada@eeas.europa.eu).
Освен това следва да имате предвид, че едно от условията за кандидатстване за защитата на географско означение
е въпросното наименование да се ползва със защита като географско означение в ЕС.
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КЪДЕ МОГА ДА НАМЕРЯ СПИСЪКА
НА ЗАЩИТЕНИТЕ ГЕОГРАФСКИ
ОЗНАЧЕНИЯ В КАНАДА?

На 21 септември 2017 г., като пряка последица от ВИТС, в този списък бяха включени над 170 нови селскостопански
географски означения. Списъкът на защитените географски означения се поддържа от Бюрото за интелектуална
собственост на Канада (Canadian Intellectual Property Office, CIPO). Списък на защитените географски означения
в Канада, в редакцията му от 20 ноември 2018 г., е на разположение в приложение Б и справка с него може да се
направи чрез щракване тук.

Списък на географските означения
Покажи по азбучен ред

Покажи по регион

Покажи всички

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
Географски означения
Aachener Printen
Abanilla
Abondance
Aceite de Terra Alta
Aceite del Baix Ebre-Montsía
Aceite del Bajo Aragón
Aceto balsamico Tradizionale di
Modena
Aceto balsamico di Modena
Affile
Aglianico del Taburno
Aglianico del Vulture
Albana di Romagna
Albugnano
Alcamo
Aleatico di Gradoli
Aleatico di Puglia

Досие №
1858540
1278279
1858621
1858578
1858569
1858571
1858636

Дата на вписване
21/09/2017
18/09/2008
21/09/2017
21/09/2017
21/09/2017
21/09/2017
21/09/2017

1858637
1283750
1283789
1283790
1283760
1283791
1283793
1283794
1283769

21/09/2017
06/12/2010
06/12/2010
03/04/2007
18/09/2008
03/04/2007
16/02/2007
16/02/2007
03/04/2007

КАКВО ГАРАНТИРА ЗАЩИТЕНОТО
ГЕОГРАФСКО ОЗНАЧЕНИЕ?

Защитеното географско означение предоставя на притежателя правото да попречи на друго лице или предприятие да
приеме или да използва географското означение в Канада за описание на стоки, които не са с произход от определената
територия, или на стоки, които не се произвеждат в съответствие със законодателството на определената територия.
Важно е да се отбележи, че това право обхваща само стоки от една и съща категория. Приемането на географско
означение включва използването му за продажба и за реклама на стоки в Канада, за внос на стоки в Канада, както
и за износ на стоки от Канада към други държави.

Защитени ли са преводите?
По отношение на вината и спиртните напитки преводите са защитени, като се забранява неодобрено използване на
превода на защитено географско означение.
По отношение на хранителните и селскостопанските продукти ситуацията зависи от начина на получаване на защитата
на географското означение:
при географски означения, защитени чрез ВИТС: преводите за защитени;
при географски означения, защитени чрез подаване на заявление в Канада: преводите във връзка със
селскостопански или хранителни продукти може да бъдат включени в същото първоначално заявление за
защита на географското означение; ако желаният превод не е включен в първоначалното заявление, може да
бъде подадено отделно искане за защита на превода.
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КАК МОГА ДА ПОЛУЧА ЗАЩИТА НА
ГЕОГРАФСКО ОЗНАЧЕНИЕ В КАНАДА?

Заявлението за вписване на дадено географско означение в списъка на Канада трябва да бъде подадено от „компетентен
орган“, определен като субект, който „поради държавен или търговски интерес е обвързан или запознат в достатъчна
степен“ с категорията на продукта, или от името на такъв компетентен орган. „Държавният или търговският интерес“
на компетентния орган може да произтича от качеството му на орган на управление на национално или регионално
равнище, на регулаторен орган във въпросния регион, на сдружение на производителите във въпросния регион, на
производител във въпросния регион и др.
Заявленията за регистрация на нови географски означения се подават в Бюрото за интелектуална собственост на
Канада. Подробни указания за реда за кандидатстване за защита на ново географско означение са предоставени
на уебсайта на CIPO. Копие от тях, в редакцията им от 20 ноември 2018 г., е на разположение в приложение В,
и справка с тях може да се направи чрез щракване тук. Заявленията за регистрация на ново географско означение
в Канада може да се изпращат на следния адрес:
Canadian Intellectual Property Office
Attn: Trademarks Branch
50 Victoria Street
Place du Portage, Phase I
Gatineau, Quebec, Canada
K1A 0C9
Следва да се отбележи, че в случая на вината и спиртните напитки не е достатъчно дадено наименование да е било
посочено в списъка в Споразумението от 2003 г. между Канада и ЕС, за да се ползва със защита в Канада. По
отношение на вината и спиртните напитки е задължително да се подаде отделно заявление до канадските органи за
всеки отделен случай. На практика включените във въпросното споразумение географски означения на ЕС отговарят
на изискванията за получаване на защита в Канада, но се вписват в списъка на защитените географски означения
едва след подаване на заявление до CIPO и след преминаване през съответната процедура в Канада.
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СТЪПКИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ
ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЗАЩИТА НА
ГЕОГРАФСКО ОЗНАЧЕНИЕ В КАНАДА
1) ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ
• На уебсайта на CIPO се съдържат образци на формуляри за вина и спиртни напитки
и за селскостопански и хранителни продукти, но тяхното използване не е задължително.
Заявление може да се подаде под формата на писмо от „компетентен орган“. Копия от
тези образци на формуляри (в редакцията им от 20 ноември 2018 г.) са на разположение
в приложение Г — за вина и спиртни напитки щракнете тук, за селскостопански
и хранителни продукти щракнете тук.
• Заявлението трябва да бъде придружено от документ за платена държавна такса
в размер на 450 CAD.
2) РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ CIPO
• В процеса на разглеждане на заявлението лицето, извършващо проверката от страна
на CIPO, може да поиска от Министерството на земеделието и хранително-вкусовата
промишленост на Канада (Agriculture and Agri-food Canada) допълнителна информация
относно качеството или репутацията на географското означение.
3) ПУБЛИКУВАНЕ
• Когато лицето, извършващо проверката от страна на CIPO, стигне до заключение,
че дадено заявление отговаря на всички изисквания, CIPO публикува на уебсайта си
подробностите за предложеното географско означение.
• Всяко заинтересовано лице може да подаде възражение в срок от два месеца от датата
на публикуване.
4) ПРОИЗВОДСТВО ПО ВЪЗРАЖЕНИЕ (АКО ИМА ТАКОВА)
• По своето естество производствата по възражение са подобни на производствата по
възражение при търговските марки. След като бъде подадено възражение, от компетентния
орган се изисква да подаде насрещно възражение. Тогава както компетентният орган,
така и подателят на възражението имат възможност да представят доказателства,
да подадат писмени становища и да участват в устно изслушване. За подаване на
възражение, с което се инициира производство по възражение, се дължи държавна
такса в размер на 1000 CAD.
5) ВПИСВАНЕ В СПИСЪКА
• Ако не е подадено възражение или ако производството по възражение е прекратено или
отхвърлено, заявеното географско означение се вписва в списъка, поддържан от CIPO
и предоставен на разположение онлайн на адрес www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr04244.html.
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СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗАЩИТА НА
ГЕОГРАФСКО ОЗНАЧЕНИЕ В КАНАДА ПРИ
ДИРЕКТНО ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ
При нормални обстоятелства CIPO потвърждава получаването на заявление в срок от 20 работни дни след получаването
му на хартиен носител, заедно с документ за платена такса.
Този процес може да се забави поради редица причини, като например ако CIPO поиска допълнителна информация,
за да може да приключи разглеждането на заявлението.

КАК ДА СЕ УПРАЖНИ ПРАВОТО НА
ЗАЩИТА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЩИТЕНО
ГЕОГРАФСКО ОЗНАЧЕНИЕ В КАНАДА?
Упражняването на правото на защита във връзка със защитените географски означения е възможно чрез различни
механизми: i) по силата на Закона за търговските марки чрез Агенцията на канадските гранични служби (Canada
Border Services Agency, CBSA), ii) чрез федералните съдилища и iii) по силата на Закона за храните и лекарствата,
който също може да представлява потенциално средство за упражняване на правата, тъй като съдържа разпоредби,
забраняващи подвеждащото етикетиране.
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1. Програма „Искане за съдействие“ на CBSA
Какво представлява програмата „Искане за съдействие“?
CBSA е въвела процедура, наречена програма „Искане за съдействие“ (Request for Assistance,
RFA), с която се дава възможност на притежателите на права върху интелектуална собственост да
подават до CBSA писмени искания за временно задържане на намиращи се на границата стоки,
за които съществува съмнение, че са фалшиви и пиратски. Програмата „Искане за съдействие“
е полезен инструмент за борба срещу вноса на фалшиви продукти, влизащи в Канада.
Програмата „Искане за съдействие“ помага на CBSA да открива и да задържа търговски товари
със стоки, за които съществува съмнение, че нарушават правата върху интелектуална собственост.
Ако по време на търговска проверка се появят съмнения за нарушаване на правата върху
интелектуална собственост, CBSA може да използва информацията в заявлението за участие
в програмата „Искане за съдействие“, за да се свърже със съответните притежатели на правата.
В резултат на задълженията, поети от Канада съгласно ВИТС, обхватът на програмата „Искане
за съдействие“ е разширен и включва не само притежателите на регистрирани търговски марки
и носителите на авторски права, но и притежателите на защитени географски означения. Програмата
„Искане за съдействие“ може да спомогне например за спиране на вноса в Канада на продукти,
неправилно етикетирани като Champagne или сирене Asiago.

Как можете да заявите участие в програмата?
Имайте предвид, че в програмата „Искане за съдействие“ може да участват притежатели на
географски означения, които са вписани официално в списъка на защитените географски означения
в Канада. За да се получи право на участие в програмата, не е достатъчно да се подаде заявление.
Ето защо на притежателите се препоръчва, ако е възможно, да поискат защита на географското
означение в Канада преди евентуални съмнения за неразрешена употреба.
Информация относно начина за включване в програмата „Искане за съдействие“ може да бъде
намерена онлайн на уебсайта на CBSA www.cbsa-asfc.gc.ca/security-securite/ipr-dpi/app-dem-eng.
html. Не се изисква заплащане на такси. Въпреки това, ако бъдат задържани съмнителни стоки,
притежателят на географското означение поема разходите, свързани със съхранението, с боравенето
и с унищожаването на задържаните стоки, считано от деня след издаването на известието за
задържане. Макар че няма такса за участие в програмата, притежателите, които избират да
използват гражданскоправни средства за защита чрез програмата „Искане за съдействие“, следва
да бъдат подготвени да реагират бързо, за да избегнат прекомерни разходи за съхранение на
задържаните стоки.

За колко време е валидно заявлението?
Всяко заявление за участие в програмата „Искане за съдействие“ е с валидност две години.
Включването в програмата може да бъде подновено. CBSA не изпраща напомнителни писма
и притежателят носи отговорността за своевременно подаване на искането за подновяване на
участието в програмата „Искане за съдействие“, за да се гарантира непрекъснатост.

2. Съдебни производства
Притежателят на географско означение (напр. компетентен орган) може да инициира съдебно производство в Канада,
за да предотврати използването и приемането на географско означение от друго лице. Тъй като воденето на съдебни
спорове може да бъде доста сложно, препоръчително е притежателите да се обърнат за правен съвет към канадски
адвокат, за да получат повече информация.
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3. Закон за храните и лекарствата
Една потенциална възможност за упражняване на правото на защита във връзка с географските означения
е да се използват разпоредбите на Закона за храните и лекарствата, с които се забранява подвеждащото
етикетиране. Правоприлагането в областта на безопасността и етикетирането на храните обикновено е от
компетентността на Канадската агенция за инспекция на храните (Canadian Food Inspection Agency, CFIA).
На уебсайта на CFIA е предоставен онлайн формуляр за подаване на сигнали за опасения, свързани
с безопасността и етикетирането на храни, който може да бъде намерен на адрес www.inspection.gc.ca/
food/information-for-consum-ers/report-a-concern/contact-us/eng/1390269985112/1390346078752. Всеки може
да подаде жалба. При получаването на жалба CFIA може да извърши проверки и разследвания и да
предприеме административни действия.

Свържете се с нас — Подаване на сигнали за опасения,
свързани с безопасността или етикетирането на храните
Ако имате затруднения при използването на формуляра, можете да се свържете с нас чрез някой от другите ни канали
за предоставяне на услуги. Преди да попълните формуляра, прочетете внимателно поместената по-долу декларация за
събиране на лични данни.

!

Ако смятате, че страдате от заболяване, причинено от храна, следва незабавно да се свържете с лекар.

► Декларация за събиране на лични данни

Информация за подателя
* Име (задължително)

* Фамилия (задължително)

* Телефонен номер, използван през деня (задължително)

* Адрес на електронна поща (задължително)

* Потвърдете адреса на електронната поща (задължително)

* Как бихте описали себе си? (задължително)
Изберете от списъка

▼

* Местоположение (задължително)
●

Канада

●

Съединените щати

●

Друго
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Приложение A
ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ЗАЩИТАТА НА
ГЕОГРАФСКО ОЗНАЧЕНИЕ
Общи изключения

①①
②②
③③
④④

Притежателят на географското означение е дал съгласието си.

⑤⑤

Географското означение е обичайно понятие, използвано в ежедневния език в Канада, като например:
• общоприето наименование на вино, спиртна напитка, селскостопански продукт или храна;
• обичайно наименование на сорт грозде, съществувало в Канада на 1 януари 1998 г. или преди тази дата;
• обичайно наименование на сорт растения или на порода животни, съществуващо в Канада в деня на
вписване на географското означение като защитено географско означение в Канада или преди този ден.

⑥⑥

Преди вписването на географското означение като защитено географско означение в Канада, ако:
• дадено предприятие е придобило права в Канада чрез използването на търговска марка; или
• дадено предприятие е подало заявление за регистриране на търговска марка или е регистрирало търговска
марка.
Тези права трябва да са били придобити „добросъвестно“.

Географското означение е име на лице или на негов законен предшественик.
Географското означение се използва при сравнителна реклама (напр. „Нашият продукт е по-вкусен от....“).
Географското означение вече не е защитено съгласно законодателството на територията или вече не се
използва.

Изключения за специфични географски означения или категории стоки

①①

Изключение по отношение на вина и спиртни напитки:
• ако канадец е използвал географското означение непрекъснато i) преди 15 април 1984 г. или ii) добросъвестно
преди 15 април 1994 г.

②②

Изключения по отношение на „Asiago“, „Feta“, „Φέτα“ (Feta), „Fontina“, „Gorgonzola“ и „Munster“:
• използването на тези географски означения заедно с качествено определение, като „вид“, „тип“, „стил“ или
„имитация“, е разрешено;
• използването на тези географски означения е разрешено, ако географският произход на сиренето е ясно
показан върху сиренето или върху опаковката;
• ако дадено лице е използвало географското означение във връзка със сирена преди 18 октомври 2013 г.

③③

Изключения по отношение на „Beaufort“:
• ако дадено лице е използвало географското означение във връзка със сирена поне 10 години преди
18 октомври 2013 г.;
• ако сиренето е било произведено в близост до планинската верига Бофор на остров Ванкувър, Британска
Колумбия, Канада.
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④④

Изключение по отношение на „Nürnberger Bratwürste“:
• ако дадено лице е използвало географското означение във връзка с пресни, замразени и преработени меса
най-малко 5 години преди 18 октомври 2013 г.

⑤⑤

Изключение по отношение на „Jambon de Bayonne“:
• ако дадено лице е използвало географското означение във връзка със сухо осолено месо най-малко10 години
преди 18 октомври 2013 г.

⑥⑥

Изключения по отношение на конкретни общоприети наименования на спиртни напитки:
• използването на следните термини е разрешено:
а. Marc

з. Malt Whiskey

б. Sambuca

и. Eau-de-vie

в. Geneva Gin

й. Bitters

г. Genièvre

к. Anisette

д. Hollands Gin

л. Curacao

е. London Gin

м. Curaçao

ж. Schnapps

⑦⑦

Изключения по отношение на конкретни общоприети наименования на селскостопански продукти или храни:
• използването на следните термини е разрешено:

а. Valencia Orange

ж. Bacon Tiroler

б. Orange Valencia

з. Parmasan

в. Valencia

и. St. George Cheese

г. Black Forest Ham

й. Fromage St-George

д. Jambon Forêt Noire

к. Fromage St-Georges

е. Tiroler Bacon

⑧⑧

Изключение за използването на понятието „county“ във връзка със селскостопански или хранителни
продукти:
• ако „county“ се използва за позоваване на наименованието на териториално или административно
подразделение на дадена територия.
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