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Brüsszel, 2020. július 6.

KÖZLEMÉNY AZ ÉRDEKELT FELEK RÉSZÉRE
AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EU-BÓL VALÓ KILÉPÉSE ÉS A FÖLDRAJZI ÁRUJELZŐKRE
VONATKOZÓ UNIÓS SZABÁLYOK

Az Egyesült Királyság 2020. február 1-jén kilépett az Európai Unióból, és „harmadik
ország” lett1. A kilépésről rendelkező megállapodás2 2020. december 31-ig tartó átmeneti
időszakot ír elő. Eddig az időpontig az uniós jog teljes egészében alkalmazandó az
Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban3.
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 piacon4, az EU vámuniójában, valamint a héa
(hozzáadottérték-adó) és a jövedéki adó területén részt vesz.
Ezen túlmenően az átmeneti időszak lejárta után az Egyesült Királyság az uniós jog uniós
tagállamokban történő végrehajtása és alkalmazása tekintetében harmadik ország lesz.
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), valamint az átmeneti időszak lejárta után
Észak-Írországban alkalmazandó szabályokat (lásd alább a C. részt) is kifejti.

Felhívjuk a figyelmet a következőkre:
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”).

3

A kilépésről rendelkező megállapodás 127. cikkében meghatározott egyes kivételekkel, amelyek
egyike sem releváns e közlemény szempontjából.

4

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.

Ez a közlemény nem részletezi
-

az uniós élelmiszerjogot, a forgalmazási előírásokat is ideértve,

-

az egyéb szellemitulajdon-jogokra, például védjegyekre és formatervezési mintákra
vonatkozó uniós szabályokat,

-

a szellemitulajdon-jogok vámhatósági érvényesítésére vonatkozó uniós szabályokat.

E kérdésekkel más készülő vagy már közzétett közlemények foglalkoznak5.
A. AZ ÁTMENETI IDŐSZAK LEJÁRTA UTÁNI JOGI HELYZET
A továbbiakban használt „földrajzi árujelző” kifejezés az uniós jog alapján oltalmat
élvező következő megnevezéseket foglalja magában: az 1151/2012/EU rendelet6
értelmében vett, oltalom alatt álló eredetmegjelöléseket és oltalom alatt álló földrajzi
jelzéseket, az 1308/2013/EU rendelet7 értelmében vett, oltalom alatt álló
eredetmegjelöléseket és oltalom alatt álló földrajzi jelzéseket, az (EU) 2019/787 rendelet8
értelmében vett földrajzi árujelzőket, valamint a 251/2014/EU rendelet9 értelmében vett
földrajzi árujelzőket. E közlemény alkalmazásában a „földrajzi árujelző” kifejezés
magában foglalja az 1151/2012/EU rendelet értelmében vett hagyományos különleges
termékeket, valamint az 1308/2013/EU rendelet értelmében vett hagyományos
kifejezéseket is.
Az átmeneti időszak lejárta után a földrajzi árujelzőkre vonatkozó uniós jog többé nem
alkalmazandó az Egyesült Királyságban10. Ez különösen az alábbi következményekkel
jár:

5

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/futurepartnership/getting-ready-end-transition-period_hu

6

Az Európai Parlament és a Tanács 1151/2012/EU rendelete (2012. november 21.) a mezőgazdasági
termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről (HL L 343., 2012.12.14., 1. o.).

7

Az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a mezőgazdasági
termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról (HL L 347., 2013.12.20., 671. o.).

8

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/787 rendelete (2019. április 17.) a szeszes italok
meghatározásáról, leírásáról, megjelenítéséről, jelöléséről, a szeszes italok elnevezésének használatáról
az egyéb élelmiszerek megjelenítése és jelölése során, a szeszes italok földrajzi árujelzőinek
oltalmáról, a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol és desztillátumok használatáról az alkoholtartalmú
italokban, valamint a 110/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 130., 2019.5.17., 1. o.).

9

Az Európai Parlament és a Tanács 251/2014/EU rendelete (2014. február 26.) az ízesített borászati
termékek meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, jelöléséről és földrajzi árujelzőinek
oltalmáról (HL L 84., 2014.3.20., 14. o.).

10

A földrajzi árujelzőkre vonatkozó uniós jog Észak-Írországra való alkalmazhatóságával kapcsolatban
lásd e közlemény C. részét.
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1.

AZ

ÁTMENETI IDŐSZAK LEJÁRTA ELŐTT AZ
ÁRUJELZŐK

EU-BAN

BEJEGYZETT FÖLDRAJZI

A földrajzi árujelzőkre vonatkozó uniós jog által az átmeneti időszak lejárta előtt
biztosított jogok az átmeneti időszak lejárta után csak az uniós tagállamokban
lesznek alkalmazandók.
Emlékeztetni kell azonban arra, hogy a kilépésről rendelkező megállapodás az
oltalom Egyesült Királyságban való fenntartását írja elő azon földrajzi árujelzők
köre esetében, amelyek az átmeneti időszak lejártakor oltalom alatt állnak az EUban (lásd alább a közlemény B. részét).
2.

A FÖLDRAJZI ÁRUJELZŐK BEJEGYZÉSE AZ ÁTMENETI IDŐSZAK LEJÁRTA UTÁN
A termék származásától függően eltérő eljárás vonatkozik a földrajzi árujelzőknek a
földrajzi árujelzőkre vonatkozó uniós jog szerinti bejegyzésére.
Ahhoz, hogy egy terméknevet földrajzi árujelzőként bejegyeztessenek, az uniós
termelőknek kérelmet kell benyújtaniuk a nemzeti hatóságoknak vizsgálat céljából.
Az érintett tagállam ezt követően továbbítja a kérelmet az Európai Bizottságnak,
amely a fent felsorolt uniós jogszabályokban meghatározott eljárások11 szerint
megvizsgálja a kérelmet.
Ahhoz, hogy egy nem uniós terméknevet földrajzi árujelzőként bejegyeztessenek az
EU-ban, a termelőknek közvetlenül vagy nemzeti hatóságaikon keresztül kérelmet
kell benyújtaniuk az Európai Bizottságnak12.
Az átmeneti időszak lejárta után az Egyesült Királyságból származó termékekhez
kapcsolódó földrajzi árujelzőket a harmadik országokból származó termékek
földrajzi árujelzőire irányadó feltételek13 mellett lehet majd bejegyezni az EU-ban.
Ha az elnevezés bejegyzésére irányuló kérelemről az EU az átmeneti időszak
lejártakor még nem hozott döntést, a bejegyzés az átmeneti időszak lejárta után már
nem terjed ki az Egyesült Királyságra.

11

Lásd az 1151/2012/EU rendelet 49. cikkének (2) bekezdését, az 1308/2013/EU rendelet 95. és 96.
cikkét, az (EU) 2019/787 rendelet 24. cikkének (5) bekezdését és a 251/2014/EU rendelet 12–13.
cikkét.

12

Lásd az 1151/2012/EU rendelet 49. cikkének (5) bekezdését, az 1308/2013/EU rendelet 95. cikkét, az
(EU) 2019/787 rendelet 24. cikkének (8) bekezdését és a 251/2014/EU rendelet 11. cikkét.
A kérelmezési eljárással kapcsolatos további információk és a kérelemnyomtatványok a következő
címen
érhetők
el:
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-andquality/certification/quality-labels/registration-name-quality-product_hu.

13

Például az 1151/2012/EU rendelet 8. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében meghatározott
követelmény.
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KILÉPÉSRŐL RENDELKEZŐ MEGÁLLAPODÁSNAK A KILÉPÉSSEL KAPCSOLATOS
RELEVÁNS RENDELKEZÉSEI

B. A

A kilépésről rendelkező megállapodás 54. cikke (2) bekezdésének első albekezdése úgy
rendelkezik, hogy az Egyesült Királyságban továbbra is oltalomban kell részesíteni
azokat az elnevezéseket, amelyek a földrajzi árujelzőkre vonatkozó uniós szabályok
értelmében az átmeneti időszak utolsó napján oltalom alatt állnak az EU-ban14. Ez a
rendelkezés az Egyesült Királyságból származó termékekhez kapcsolódó földrajzi
árujelzőkre is vonatkozik.
A kilépésről rendelkező megállapodás értelmében az uniós földrajzi árujelzők körének
oltalmát újbóli felülvizsgálat nélkül és legalább a vonatkozó uniós jogszabályok szerinti
oltalommal azonos szinten kell biztosítani az Egyesült Királyságban 15. Ez az oltalom
határozatlan időre szól mindaddig, amíg az érintett földrajzi árujelző oltalom alatt áll az
Európai Unióban16.
Ez azt jelenti, hogy az Európai Unióban jelenleg bejegyzett földrajzi árujelzők, valamint
azok, amelyek az átmeneti időszak lejártáig bejegyzésre kerülnek, az átmeneti időszak
lejárta után is oltalomban részesülnek az Egyesült Királyságban anélkül, hogy az
Egyesült Királyságban kérelmet kellene benyújtani, vagy bármilyen különleges
közigazgatási eljárást kellene lefolytatni az ilyen oltalom biztosítása érdekében17.
A kilépésről rendelkező megállapodás értelmében az uniós földrajzi árujelzők körének
bejegyzésére térítésmentesen kerül sor az Egyesült Királyságban18.
C. AZ

ÁTMENETI IDŐSZAK LEJÁRTA UTÁN
SZABÁLYOK

ÉSZAK-ÍRORSZÁGBAN

ALKALMAZANDÓ

Az átmeneti időszak lejárta után az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv lép
életbe19. Az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyvhöz az Észak-írországi
Nemzetgyűlésnek időről-időre egyetértését kell adnia, az első alkalmazási időszak az
átmeneti időszak lejártát követő négy évig tart20.
Az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv egyes uniós jogi rendelkezéseket
Észak-Írország tekintetében az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban is
alkalmazandóvá tesz. Az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyvben az EU és
az Egyesült Királyság arról is megállapodott, hogy azokban az esetekben, amikor Észak14

A kilépésről rendelkező megállapodás 54. cikke (2) bekezdésének első albekezdése nem alkalmazandó
azokra a földrajzi árujelzőkre, amelyek esetében az Unión belüli oltalom olyan nemzetközi
megállapodásokból ered, amelyeknek az Unió részes fele (vö. a kilépésről rendelkező megállapodás
54. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésével).

15

A kilépésről rendelkező megállapodás 54. cikke (2) bekezdésének első albekezdése.

16

A kilépésről rendelkező megállapodás 54. cikke (2) bekezdésének második albekezdése.

17

A kilépésről rendelkező megállapodás 55. cikkének (2) bekezdése.

18

A kilépésről rendelkező megállapodás 55. cikkének (1) bekezdése.

19

A kilépésről rendelkező megállapodás 185. cikke.

20

Az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv 18. cikke.
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Írország tekintetében uniós szabályok alkalmazandók az Egyesült Királyságra és az
Egyesült Királyságban, az EU úgy kezeli Észak-Írországot, mintha tagállam lenne21.
Az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv úgy rendelkezik, hogy az (EU)
2019/787 rendelet, az 1151/2012/EU rendelet, a 251/2014/EU rendelet és az
1308/2013/EU rendelet Észak-Írország tekintetében alkalmazandó az Egyesült
Királyságra és az Egyesült Királyságban22.
Ez azt jelenti, hogy az e közlemény A. és B. részében az Európai Unióra történő
hivatkozásokat úgy kell érteni, hogy azok Észak-Írországot is magukban foglalják, míg
az Egyesült Királyságra történő hivatkozásokat úgy kell érteni, mint amelyek csak NagyBritanniára vonatkoznak.
Konkrétabban ez többek között a következőket jelenti:


Az átmeneti időszak lejárta előtt bejegyzett uniós földrajzi árujelzők oltalma az
átmeneti időszak lejárta után Észak-Írország tekintetében továbbra is kiterjed az
Egyesült Királyságra. Ugyanez vonatkozik az EU-ban az átmeneti időszak lejárta
után bejegyzett földrajzi árujelzőkre.



A földrajzi árujelzők számára az EU nemzetközi megállapodásai által biztosított
oltalom az átmeneti időszak lejárta után Észak-Írország tekintetében továbbra is
kiterjed az Egyesült Királyságra23. Ugyanez vonatkozik az átmeneti időszak
lejárta után megkötött megállapodásokra is.



Az Észak-Írországból származó termékekhez kapcsolódó földrajzi árujelzők
iránti, az átmeneti időszak lejártakor függőben lévő vagy az átmeneti időszak
lejárta után benyújtott kérelmek uniós kérelmeknek fognak minősülni, amelyek
esetében nem kell teljesíteni a harmadik országok kérelmeire vonatkozó
követelményeket (lásd fent e közlemény A. részének 2. pontját).



Észak-Írország a földrajzi árujelzők tekintetében nem fog az uniós oltalmi
rendszertől elkülönülő és azzal párhuzamos nemzeti oltalmi rendszert
működtetni24. Észak-Írország elnevezései csak az uniós bejegyzést követően
részesülnek oltalomban az Európai Unióban és Észak-Írországban. Az Egyesült
Királyság területén – Észak-Írország területének kivételével – akkor élveznek

21

A kilépésről rendelkező megállapodás 7. cikkének (1) bekezdése, összefüggésben
Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv 13. cikkének (1) bekezdésével.

22

Az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv 5. cikkének (4) bekezdése, valamint 2.
mellékletének 45. szakasza.

23

Az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv 5. cikkének (4) bekezdése, valamint 2. melléklete
4. szakaszának utolsó franciabekezdése.

24

A földrajzi árujelzők uniós oltalmi rendszerének kizárólagosságára és kimerítő jellegére vonatkozó
elv, amelyet a következők állapítottak meg: 1) a Bíróság (nagytanács) C-478/07. sz. ügyben hozott
2009. szeptember 8-i ítélete (*) (A Handelsgericht Wien [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti
kérelme az EK-Szerződés 234. cikke alapján) (Budějovický Budvar, národní podnik kontra Rudolf
Ammersin GmbH); valamint 2) a Bíróság (második tanács) C-56/16 P. sz. ügyben hozott 2017.
szeptember 14-i ítélete az Európai Unió Bírósága alapokmányának 56. cikke alapján benyújtott
fellebbezés tárgyában (PORT CHARLOTTE európai uniós szóvédjegy).
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az

oltalmat, ha az Egyesült Királyság földrajzi árujelzőkre vonatkozó oltalmi
rendszerében bejegyzik azokat.


Az 1151/2012/EU rendelet 49. cikkének (3) bekezdése, az 1308/2013/EU rendelet
96. cikkének (3) bekezdése, az (EU) 2019/787 rendelet 24. cikkének (6)
bekezdése és a 251/2014/EU rendelet 13. cikkének (3) bekezdése szerinti nemzeti
felszólalási eljárás az Észak-Írországban letelepedett személyekre korlátozódik.



Az írországi/észak-írországi, határokon átnyúló földrajzi árujelzők feldolgozása
és bejegyzése az uniós jogszabályoknak megfelelően történik uniós földrajzi
árujelzőként. Ez esetben a 100%-ban az EU területéről származó földrajzi
árujelzőkre vonatkozó közös kérelmekre és módosításokra irányadó uniós
szabályok alkalmazandók.

Az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv azonban kizárja annak lehetőségét,
hogy Észak-Írország tekintetében az Egyesült Királyság részt vegyen az Unió
döntéshozatalában és döntéshozatali eljárásaiban25.
A minőségpolitikára vonatkozó uniós szabályokról szóló bizottsági weboldal
(https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-andquality/certification/quality-labels_hu) általános tájékoztatást nyújt a földrajzi árujelzőkre
alkalmazandó uniós jogszabályokról. Ezek az oldalak szükség esetén további
információkkal frissülnek.
Európai Bizottság
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság

25

Amennyiben információcserére vagy kölcsönös konzultációra van szükség, arra az Írországról/ÉszakÍrországról szóló jegyzőkönyv 15. cikkével létrehozott vegyes konzultációs munkacsoport keretében
kerül sor.
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