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KÖZLEMÉNY AZ ÉRDEKELT FELEK RÉSZÉRE
AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EU-BÓL VALÓ KILÉPÉSE ÉS A SZELLEMITULAJDON-JOGOK
KIMERÜLÉSÉRE VONATKOZÓ UNIÓS SZABÁLYOK

Az Egyesült Királyság 2020. február 1-jén kilépett az Európai Unióból, és „harmadik
ország”1 lett. A kilépésről rendelkező megállapodás2 2020. december 31-ig tartó átmeneti
időszakot ír elő3. Eddig az időpontig az uniós jog teljes egészében alkalmazandó az
Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban4.
Az Európai Unió és az Egyesült Királyság az átmeneti időszak alatt tárgyalásokat fog
folytatni egy új partnerségre irányuló, szabadkereskedelmi övezetet létrehozó
megállapodásról. Nem biztos azonban, hogy az átmeneti időszak végéig létrejön és
hatályba lép egy ilyen megállapodás. Mindenesetre egy ilyen megállapodás a piacra jutás
feltételei tekintetében nagyon eltérő viszonyt teremtene, mint amelynek keretében az
Egyesült Királyság a belső piacon5, az EU vámuniójában, valamint a héa
(hozzáadottérték-adó) és a jövedéki adó területén részt vesz.
Ezenfelül az átmeneti időszak lejárta után az Egyesült Királyság harmadik ország lesz az
uniós jog uniós tagállamokban történő végrehajtása és alkalmazása tekintetében.
Ezért valamennyi érdekelt felet és különösen a gazdasági szereplőket emlékeztetjük az
átmeneti időszak lejárta után irányadó jogi helyzetre (lásd alább az A. részt). Ez a
közlemény a kilépésről rendelkező megállapodásnak a kilépéssel kapcsolatos egyes
releváns rendelkezéseit (lásd alább a B. részt) is kifejti.

1

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

2

Megállapodás a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az
Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről (HL L 29., 2020.1.31., 7. o.) („a kilépésről
rendelkező megállapodás”).
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Az átmeneti időszak – 2020. július 1-je előtt – egy alkalommal, legfeljebb 1 vagy 2 évvel
meghosszabbítható (a kilépésről rendelkező megállapodás 132. cikkének (1) bekezdése). Az Egyesült
Királyság kormánya mindeddig kizárta a meghosszabbítást.
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A kilépésről rendelkező megállapodás 127. cikkében meghatározott egyes kivételekkel, amelyek
egyike sem releváns e közlemény szempontjából.
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Nevezetesen a szabadkereskedelmi megállapodás nem tartalmaz olyan belső piaci elveket (az áruk és a
szolgáltatások területén), mint a kölcsönös elismerés, a származási ország elve és a harmonizáció. A
szabadkereskedelmi megállapodás emellett nem szüntet meg – többek között az áruk származására és
alapanyagaira vonatkozó – vámalakiságokat és vámellenőrzéseket, és nem töröl el behozatali és
kiviteli tilalmakat és korlátozásokat.

Tanács az érdekelt felek részére:
Az érdekelt feleknek különösen azt tanácsoljuk, hogy e közlemény fényében mérjék fel
az átmeneti időszak lejártának következményeit.

Figyelem:
Ez a közlemény nem foglalkozik a következő területekre vonatkozó uniós szabályokkal:
–

meghatározott szellemitulajdon-jogok, például szerzői jog, földrajzi árujelzők,
növényfajta-oltalmak, védjegyek és formatervezési minták;

–

kiegészítő oltalmi tanúsítványok;

–

a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok vámhatósági érvényesítése;

–

a párhuzamos kereskedelem szabályozási vonatkozásai, például a növényvédő
szerekre, a biocid termékekre és a gyógyszerekre vonatkozó uniós
jogszabályokban előírtaknak megfelelően.

E kérdésekkel más készülő vagy már közzétett közlemények foglalkoznak6.
A. AZ ÁTMENETI IDŐSZAK LEJÁRTA UTÁNI JOGI HELYZET
Az átmeneti időszak lejárta után a szellemitulajdon-jogok kimerülésére vonatkozó uniós
szabályok78 többé nem alkalmazandók az Egyesült Királyságra9. Ez különösen az alábbi
következményekkel jár:

6

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/futurepartnership/getting-ready-end-transition-period_hu
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A jogkimerülésre vonatkozó uniós szabályok nagyrészt az Európai Unió Bíróságának az EUMSZ azon
34. cikkét értelmező ítélkezési gyakorlatából erednek, amely a tagállamok közötti mennyiségi
korlátozásokkal azonos hatású intézkedésekről szól. A Bíróság mindig is úgy értelmezte a Szerződést,
hogy a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok által biztosított jogok kimerülnek az egységes piacon
azáltal, hogy az érintett árukat (a jogosult vagy az ő hozzájárulásával) forgalomba hozzák az Európai
Unióban. Lásd például az alábbi ügyeket: pl. Centrafarm és Adriaan de Peijper kontra Sterling Drug
Inc. (C-15/74), Merck and Co Inc. kontra Stephar BV és Petrus Stephanus Exler (C-187/80).
Ezt az ítélkezési gyakorlatot a szellemitulajdon-jogokra vonatkozó több uniós jogszabály is tükrözi: az
európai uniós védjegyről szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi
rendelet (HL L 154., 2017.6.16., 1. o.) 15. cikke (Az európai uniós védjegyoltalom kimerülése); a
védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2015. december 16-i (EU)
2015/2436 európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 336., 2015.12.23., 1. o.) 15. cikke (A
védjegyoltalom kimerülése); a közösségi formatervezési mintáról szóló, 2001. december 12-i
6/2002/EK tanácsi rendelet (HL L 3., 2002.1.5., 1. o.) 21. cikke (Jogkimerülés); a 98/71/EK irányelv
15. cikke (Jogkimerülés); a közösségi növényfajta-oltalmi jogokról szóló, 1994. július 27-i
2100/94/EK tanácsi rendelet (HL L 227., 1994.9.1., 1. o.) 16. cikke (A közösségi növényfajta-oltalmi
jogok kimerülése); az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes
vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv (HL L 167., 2001.6.22., 10. o.) 4. cikke (A terjesztési jog); a számítógépi programok jogi
védelméről szóló 2009/24/EK irányelv (HL L 111., 2009.5.5., 16. o.) 4. cikke (Engedélyhez kötött
2

Az uniós jog értelmében a szellemitulajdon-jog által védett árunak az Európai Unión
belüli (azaz a jogosult által vagy az ő hozzájárulásával történő) jogszerű forgalomba
hozatalát10 követően a szellemitulajdon-jog által az áru kereskedelmi hasznosításával
kapcsolatban biztosított jogok kimerülnek. Ebben az esetben a jogosult többé nem
hivatkozhat a szóban forgó szellemitulajdon-jogra annak érdekében, hogy
megakadályozza az áru harmadik felek általi további viszonteladását, bérbeadását,
kölcsönzését vagy egyéb kereskedelmi hasznosítását.
Az átmeneti időszak lejárta után a szellemitulajdon-jog nem merül ki az Unióban, ha
az e jog által védett árut jogszerűen hozták forgalomba az Egyesült Királyságban 11.
Ez azt jelenti, hogy a jogosult vagy egy másik személy az ő hozzájárulásával többek
között felléphet az ilyen áruk harmadik felek által az Európai Unióba történő
importjával, illetve az ilyen áruknak az Európai Unió piacán történő forgalomba
hozatalával, viszonteladásával vagy egyéb módon történő kereskedelmi
hasznosításával szemben, amennyiben az ilyen import vagy kereskedelmi hasznosítás
az érintett szellemitulajdon-jog megsértésének minősülne.
A szellemitulajdon-jogok polgári jogi érvényesítéséről szóló uniós szabályok12
különösen azt írják elő, hogy a jogosult (vagy arra feljogosított más személy) eljárást
indíthat a vonatkozó szellemitulajdon-jogot feltehetően megsértő személyek ellen az
illetékes igazságügyi hatóság előtt.

cselekmények); a félvezető termékek topográfiájának oltalmáról szóló, 1986. december 16-i
87/54/EGK tanácsi irányelv (HL L 24., 1987.1.27., 36. o.) 5. cikkének (5) bekezdése.
A szabadalmakkal kapcsolatos másodlagos uniós jog (ideértve a gyógyszerekre és növényvédő
szerekre vonatkozó szabadalmak oltalmát kiterjesztő kiegészítő oltalmi tanúsítványokra vonatkozó
szabályokat is) nem tartalmaz a szellemitulajdon-jogok kimerülésére vonatkozó különös szabályokat,
de a Bíróság ítélkezési gyakorlata által megerősített általános elvek alkalmazandók. Ugyanezek az
elvek vonatkoznak a használati mintákra (amennyiben azokat a nemzeti vagy az uniós jog
szellemitulajdon-jogként védi) és a kereskedelmi nevekre (amennyiben azokat a nemzeti vagy az uniós
jog kizárólagos szellemitulajdon-jogként védi).
8

Ez a közlemény nem foglalkozik a földrajzi árujelzőkkel.

9

Míg az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv úgy rendelkezik, hogy az árukra vonatkozó
uniós vívmányok bizonyos szabályai Észak-Írország tekintetében alkalmazandók az Egyesült
Királyságra és az Egyesült Királyságban, nem rendelkezik a szellemitulajdon-jogok kimerüléséről az
EU-ban olyan esetekben, amikor valamely árut jogszerűen hoztak forgalomba Észak-Írországban.
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A következő jogok esetében kissé eltérnek a feltételek:
Közösségi növényfajta-oltalom: az áruk értékesítése mások számára az Európai Unióban;
Szerzői jog (terjesztési jogok): az első értékesítés vagy a tulajdonjog más módon történő átruházása az
Európai Unióban.
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Vagy adott esetben elidegenítik azt, illetve első alkalommal értékesítik vagy a tulajdonjogát más
módon átruházzák.
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Az Európai Parlament és a Tanács 2004/48/EK irányelve (2004. április 29.) a szellemi tulajdonjogok
érvényesítéséről, HL L 195., 2004.6.2., 16. o.
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KILÉPÉSRŐL RENDELKEZŐ MEGÁLLAPODÁSNAK A KILÉPÉSSEL KAPCSOLATOS
RELEVÁNS RENDELKEZÉSEI

B. A

A kilépésről rendelkező megállapodás 61. cikke úgy rendelkezik, hogy azok a
szellemitulajdon-jogok, amelyeket mind az Európai Unióban, mind az Egyesült
Királyságban kimerítettek az átmeneti időszak vége előtt az uniós jog által előírt
feltételek szerint, kimerítettek maradnak mind az Európai Unióban, mind az Egyesült
Királyságban.
A
Bizottság
szellemitulajdon-joggal
(https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property_hu), szerzői joggal
(https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/copyright) és növényfajta-oltalommal
(https://ec.europa.eu/food/plant/plant_property_rights_en)
kapcsolatos
uniós
szabályokkal foglalkozó weboldalai általános tájékoztatást nyújtanak a szellemitulajdonjogokra alkalmazandó uniós jogszabályokról. Ezek az oldalak szükség esetén további
információkkal frissülnek.

Európai Bizottság
A Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatósága
Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóság
Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatóság
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