ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ
ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И МИТНИЧЕСКИ СЪЮЗ“

Брюксел, 17 август 2020 г.
REV2 — заменя известието
(REV1) от 4 юни 2018 г.

ИЗВЕСТИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
ОТТЕГЛЯНЕ НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО И ПРАВИЛА НА ЕС В ОБЛАСТТА НА
ЗАЩИТАТА НА ПРАВАТА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ,
ОСЪЩЕСТВЯВАНА ОТ МИТНИЧЕСКИТЕ ОРГАНИ

Считано от 1 февруари 2020 г., Обединеното кралство се оттегли от Европейския
съюз и стана „трета държава“1. В Споразумението за оттегляне2 е предвиден
преходен период, който ще приключи на 31 декември 2020 г. До тази дата
законодателството на Съюза ще се прилага изцяло по отношение на и в
Обединеното кралство3.
През преходния период ЕС и Обединеното кралство ще преговарят по
споразумение за ново партньорство, с което да се създаде по-специално зона за
свободна търговия. Не е сигурно обаче дали такова споразумение ще бъде
сключено и дали ще влезе в сила в края на преходния период. При всички случаи
подобно споразумение би породило отношения, които от гледна точка на
условията за достъп до пазара ще се различават значително от участието на
Обединеното кралство във вътрешния пазар4, в митническия съюз на Съюза и в
системата в областта на ДДС и акцизите.
По тази причина на всички заинтересовани страни, и особено на икономическите
оператори, се напомня за правното положение, което ще бъде приложимо след
изтичането на преходния период (част А по-долу). В настоящото известие се
обясняват също така правилата, приложими в Северна Ирландия след изтичането
на преходния период (част Б по-долу).
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Трета държава е държава, която не е членка на Европейския съюз.

2

Споразумение за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от
Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (ОВ L 29, 31.1.2020 г., стр. 7)
(„Споразумението за оттегляне“).
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С някои изключения, предвидени в член 127 от Споразумението за оттегляне, като никое от тях
не е приложимо в контекста на настоящото известие.
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По-специално, със споразумение за свободна търговия не се уреждат принципи, характерни за
вътрешния пазар (в областта на стоките и услугите), като взаимното признаване, „принципът на
страната на произход“ и хармонизацията. Освен това със споразумение за свободна търговия не
се премахват митническите формалности и проверки, включително тези, отнасящи се до
произхода на стоките и техния състав, нито забраните и ограниченията за вноса и износа.

Съвет към заинтересованите страни:
Във връзка с последиците, посочени в настоящото известие, заинтересованите
страни се съветват по-специално следното:
-

да преценяват внимателно къде да подават съюзни заявления за действия
съгласно Регламент (ЕС) № 608/2013;

-

да преценят необходимостта от получаване — след края на преходния
период — на закрила от митническите органи на Обединеното кралство
съгласно приложимото национално законодателство на Обединеното
кралство.

Забележка:
Настоящото известие не се отнася до:
-

специални права на интелектуална собственост в ЕС;

-

правилата на ЕС относно изчерпването на правата върху интелектуална
собственост5;

-

правилата на ЕС относно съдебното сътрудничество по граждански и търговски
дела („европейско международно частно право“).

За тези аспекти се изготвят или са публикувани други известия.6
Освен това, обръщаме внимание, че има по-общо известие относно забраните и
ограниченията, включително във връзка с лицензиите за внос/износ.
А. ПРАВНО ПОЛОЖЕНИЕ СЛЕД ИЗТИЧАНЕТО НА ПРЕХОДНИЯ ПЕРИОД
След изтичането на преходния период, правилата на ЕС относно защитата на
правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите
органи, и по-специално Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския парламент и на
Съвета от 12 юни 2013 г. относно защитата на правата върху интелектуалната
собственост, осъществявана от митническите органи7, вече няма да се прилагат по
отношение на Обединеното кралство. По-конкретно това ще има следните
последици:

5

Във всеки случай следва да се припомни, че Регламент (ЕС) № 608/2013 не се прилага спрямо
незаконната паралелна търговия и стоките, произведени в превишени количества — вж. член 1,
параграф 5 от Регламент (ЕС) № 608/2013.

6

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/futurepartnership/getting-ready-end-transition-period_bg.
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ОВ L 181, 29.6.2013 г., стр. 15.
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Митническите органи на ЕС ще трябва да упражняват контрола, предвиден в
Регламент (ЕС) № 608/2013, върху движението на стоки между ЕС и Обединеното
кралство.
Съгласно глава II, раздел 1 от Регламент (ЕС) № 608/2013 подател може да
представи на компетентния митнически отдел съюзно заявление, с което да поиска
митническите органи на тази държава членка и на една или повече други държави
членки да предприемат действия по отношение на стоките, за които се предполага,
че нарушават право върху интелектуалната собственост.
В случай на съюзно заявление, одобрено от компетентния митнически отдел в
съответствие с глава ІІ, раздел 1 от Регламент (ЕС) № 608/2013, това решение влиза
в сила във всички държави членки, в които се иска намеса на митническите органи
(член 10, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 608/2013).


Подаване на съюзни заявления: След изтичането на преходния период съюзни
заявления вече не могат да се подават до компетентния митнически отдел на
Обединеното кралство.
Съюзните заявления, подадени преди края на преходния период в една от
държавите — членки на ЕС, различна от Обединеното кралство, остават
валидни в Европейския съюз след изтичането на преходния период, дори ако
митническите органи на Обединеното кралство са сред митническите органи,
от които се иска да предприемат действия. Въпросното заявление обаче вече
няма да се прилага в Обединеното кралство. Когато съюзно заявление е било
подадено в държава членка, различна от Обединеното кралство, и с него се иска
само митническите органи на тази държава членка и митническите органи на
Обединеното кралство да предприемат действия, заявлението остава валидно
като национално заявление за държавата членка, в която е било подадено.



Решения за удовлетворяване на съюзни заявления: Решенията за
удовлетворяване на съюзни заявления, приети от компетентния митнически
отдел на Обединеното кралство вече няма да са валидни след края на преходния
период. Притежателите на такива решения, трябва да подадат ново съюзно
заявление в една от държавите — членки на ЕС, за да получат решение за
удовлетворяване на заявление за държавата(ите) членка(и), избрана(и) в
момента на подаване на заявлението.
Решенията за удовлетворяване на съюзни заявления, приети в една от
държавите — членки на ЕС, остават валидни в Съюза след края на преходния
период, дори ако митническите органи на Обединеното кралство са сред
митническите органи, от които се иска да предприемат действия. Когато
държава членка, различна от Обединеното кралство, е приела решение за
удовлетворяване на съюзно заявление, с което се иска само митническите
органи на тази държава членка и митническите органи на Обединеното
кралство да предприемат действия, това решение остава валидно за държавата
членка, в която е било прието.
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Б. ПРИЛОЖИМИ

ПРАВИЛА В

СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ

СЛЕД КРАЯ НА ПРЕХОДНИЯ

ПЕРИОД

Считано от края на преходния период, се прилага Протоколът за Ирландия/Северна
Ирландия (наричан по-нататък „Протокол за И/СИ“)8. За Протокола за И/СИ се
изисква периодичното съгласие на Законодателното събрание на Северна
Ирландия, като първоначалният период на прилагане е 4 години след края на
преходния период.9
Съгласно Протокола за И/СИ някои разпоредби от правото на Съюза са приложими
също така спрямо и в Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия.
Освен това в Протокола за И/СИ ЕС и Обединеното кралство се договориха, че
доколкото правилата на ЕС се прилагат спрямо и в Обединеното кралство по
отношение на Северна Ирландия, Северна Ирландия се третира като държава
членка.10
Съгласно Протокола за И/СИ Регламент (ЕС) № 608/2013 се прилага спрямо и в
Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия11 за:
 правата върху интелектуална собственост, защитени в Северна Ирландия
съгласно правото на Обединеното кралство12; и
 правата върху интелектуална собственост на ЕС, защитени в Северна Ирландия
по силата на Протокола за И/СИ13, т.е.
 географските указания или защитените наименования за произход за
селскостопански продукти и храни, съгласно предвиденото в Регламент
(ЕС) № 1151/201214;
 географските указания на спиртни напитки, съгласно предвиденото в
Регламент (ЕС) 2019/78715;

8

Член 185 от Споразумението за оттегляне.

9

Член 18 от Протокола за И/СИ.

10

Член 7, параграф 1 от Споразумението за оттегляне във връзка с член 13, параграф 1 от
Протокола за И/СИ.

11

Член 5, параграф 4 от Протокола за И/СИ и раздел 45 от приложение 2 към Протокола.

12

Напомняме, че по силата на член 54 от Споразумението за оттегляне някои права върху
интелектуална собственост, регистрирани или предоставени в ЕС преди края на преходния
период, продължават да бъдат приложими права върху интелектуална собственост в
Обединеното кралство и след края на преходния период. Това означава например, че
притежателят на марка на ЕС, регистрирана в ЕС преди края на преходния период, след края на
преходния период ще стане притежател на две идентични марки: една, защитена и приложима в
ЕС като марка на ЕС, валидна в 27-те държави членки, и втора, защитена и приложима в
Обединеното кралство като национална марка на Обединеното кралство.

13

Член 5, параграф 4 от Протокола за И/СИ и раздел 45 от приложение 2 към Протокола.

14

Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г.
относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 343, 14.12.2012 г.,
стр. 1).
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 географските означения за ароматизирани
предвиденото в Регламент (ЕС) № 251/201416;

продукти,

съгласно

 наименованията за произход или географските указания за вина, съгласно
предвиденото в част II, дял II, глава I, раздели 2 и 3 от Регламент (ЕС)
№ 1308/201317.
Протоколът за И/СИ обаче изключва възможността за Обединеното кралство да
извършва следните действия по отношение на Северна Ирландия:


да участва в процеса на вземане на решения и на оформяне на решения на
Съюза18;



да се позовава на признаването на оценки от страна на Обединеното
кралство по отношение на Северна Ирландия19. Въпреки това, оценка от
страна на Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия е
валидна в Северна Ирландия20.

По-конкретно, това означава, наред с другото, че:


решение за удовлетворяване на заявление по отношение на Северна
Ирландия, прието от компетентния митнически отдел на Обединеното
кралство, няма да бъде валидно в ЕС;



решение за удовлетворяване на заявление по отношение на Северна
Ирландия, прието от компетентния митнически отдел на Обединеното
кралство е валидно в Обединеното кралство по отношение на Северна
Ирландия що се отнася до права върху интелектуална собственост на ЕС,
които са защитени в Северна Ирландия по силата на Протокола за И/СИ;



решение за удовлетворяване на съюзно заявление, прието от компетентния
митнически отдел на държава членка, може да включва Обединеното

15

Регламент (ЕС) 2019/787 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г.
определението, описанието, представянето и етикетирането на спиртни напитки,
използването на наименованията на спиртните напитки при представянето и етикетирането
други храни, за защитата на географските указания на спиртни напитки, за използването
етилов алкохол и дестилати от земеделски произход в алкохолните напитки и за отмяна
Регламент (ЕС) № 110/2008 (ОВ L 130, 17.5.2019 г., стр. 1).

16

Регламент (ЕС) № 251/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за
определяне, описание, представяне, етикетиране и правна закрила на географските указания на
ароматизирани лозаро-винарски продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета
(ОВ L 84, 20.3.2014 г., стр. 14).

17

Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за
установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти (ОВ L 347,
20.12.2013 г., стр. 671).

18

Когато е необходим обмен на информация или взаимно консултиране, това ще се извършва в
рамките на съвместната консултативна работна група, създадена с член 15 от Протокола за
И/СИ.

19

Член 7, параграф 3, първа алинея от Протокола за И/СИ.

20

Член 7, параграф 3, четвърта алинея от Протокола за И/СИ.
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кралство по отношение на Северна Ирландия по отношение на правата
върху интелектуална собственост на ЕС, които са защитени в Северна
Ирландия по силата на Протокола за И/СИ.
Уебсайтът на Комисията, посветен на данъчното облагане и митническия съюз
(https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/counterfeit-piracyother-ipr-violations/defend-your-rights_en) предоставя обща информация за
правилата относно защитата на правата върху интелектуалната собственост,
осъществявана от митническите органи. При необходимост тези страници ще
бъдат актуализирани с допълнителна информация.
Европейска комисия
Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“
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