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KÖZLEMÉNY AZ ÉRDEKELT FELEK RÉSZÉRE
AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EU-BÓL VALÓ KILÉPÉSE ÉS A SZELLEMI TULAJDONJOGOK
VÁMHATÓSÁGI ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UNIÓS SZABÁLYOK

Az Egyesült Királyság 2017. március 29-én az Európai Unióról szóló szerződés 50.
cikkének megfelelően bejelentette az Unióból való kilépésre vonatkozó szándékát. Ez azt
jelenti, hogy az elsődleges és másodlagos uniós jogszabályok 2019. március 30-án
közép-európai idő szerint 00:00 órától („a kilépés időpontja”) kezdődően nem
alkalmazandók többé az Egyesült Királyságra, kivéve, ha a kilépésről rendelkező,
megerősített megállapodás1 eltérő időpontot határoz meg2. Az Egyesült Királyság ezt
követően „harmadik ország”3 lesz.
A kilépésre való felkészülés nemcsak az EU és a nemzeti hatóságok ügye, hanem a
magánfeleket is érinti.
A – különösen a kilépésről rendelkező esetleges megállapodás tartalmával kapcsolatos –
jelentős bizonytalanságokra tekintettel szellemitulajdon-jogok jogosultjait emlékeztetni
kell azokra a jogi következményekre, amelyeket figyelembe kell venni akkor, amikor az
Egyesült Királyság harmadik országgá válik.
A kilépésről rendelkező esetleges megállapodásban foglalt bármely átmeneti
intézkedésre is figyelemmel a kilépés időpontjától kezdődően az Egyesült Királyságra
már nem lesznek alkalmazandók a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítésére
vonatkozó uniós szabályok, és különösen a szellemi tulajdonjogok vámhatósági
érvényesítéséről szóló, 2013. június 12-i 608/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet4.
Ez különösen az alábbi következményekkel jár:

1

Az Egyesült Királysággal folyamatban vannak a kilépésről rendelkező megállapodásra irányuló
tárgyalások.

2

Ezenkívül az Európai Unió működéséről szóló szerződés 50. cikkének (3) bekezdésével összhangban
az Európai Tanács az Egyesült Királysággal egyetértésben egyhangúlag határozhat úgy, hogy a
Szerződések hatálya az Egyesült Királyságra nézve egy későbbi időpontban szűnik meg.

3

A harmadik ország olyan ország, amely nem tagja az EU-nak.

4

HL L 181., 2013.6.29., 15. o.

A 608/2013/EU rendelet II. fejezetének 1. szakasza értelmében a kérelmező az illetékes
vámszervhez uniós kérelmet nyújthat be, amelyben az adott tagállam és egy vagy több
másik tagállam vámhatóságaitól azt kéri, hogy tegyenek intézkedést feltehetően szellemi
tulajdonjogot sértő áruk tekintetében. Uniós kérelem esetében, amennyiben az illetékes
vámszerv a 608/2013/EU rendelet 7–9. cikkének megfelelően helyt ad a kérelemnek, e
határozat minden olyan tagállamban hatályba lép, amelyre vonatkozóan a vámhatóságok
intézkedését kérték (a 608/2013/EU rendelet 10. cikke (2) bekezdésének b) pontja).


Uniós kérelmek benyújtása: A kilépés időpontjától kezdődően az Egyesült Királyság
illetékes vámszerveihez nem nyújthatók be uniós kérelmek.
Az EU–27 tagállamainak valamelyikében benyújtott uniós kérelmek érvényben
maradnak az EU–27-ben a kilépés időpontját követően, még akkor is, ha az Egyesült
Királyság vámhatóságai is azon vámhatóságok között szerepelnek, amelyek
intézkedését kérik. Ha egy uniós kérelmet az Egyesült Királyságtól eltérő
tagállamban nyújtottak be, és abban csak azon tagállam vámhatóságainak és az
Egyesült Királyság vámhatóságainak intézkedéseit kérik, a kérelem nemzeti
kérelemként marad érvényben azon tagállamra vonatkozóan, ahol benyújtották.



Az uniós kérelmeknek helyt adó határozatok: A kilépés időpontjától számítva az EU27-ben érvényüket vesztik az uniós kérelmeknek helyt adó azon határozatok,
amelyeket az Egyesült Királyságnak mint uniós tagállamnak az illetékes vámszerve
az uniós jog alapján hozott meg.
Az uniós kérelmeknek helyt adó azon határozatok, amelyeket az EU–27
tagállamainak valamelyikében fogadtak el, érvényesek maradnak az EU–27-ben a
kilépés időpontját követően, még akkor is, ha az Egyesült Királyság vámhatóságai is
azon vámhatóságok között szerepelnek, amelyek intézkedését kérték. Ha egy uniós
kérelemnek helyt adó határozatot az Egyesült Királyságtól eltérő tagállam fogadott el,
és abban csak azon tagállam vámhatóságainak és az Egyesült Királyság
vámhatóságainak intézkedéseit kérték, a határozat azon tagállamra vonatkozóan
marad érvényben, ahol azt elfogadták.

A Bizottság adóügyekkel és vámunióval foglalkozó internetes oldalai
(https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/counterfeit-piracyother-ipr-violations/defend-your-rights_en) általános tájékoztatást nyújtanak a szellemi
tulajdonjogok vámhatósági érvényesítésére vonatkozó szabályokról. Ezek az oldalak
szükség esetén további információkkal frissülnek.
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