EVROPSKÁ KOMISE
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO DANĚ A CELNÍ UNII

Brusel 17. srpna 2020
REV2 – nahrazuje oznámení
(REV1) ze dne 4. června 2018

OZNÁMENÍ ZÚČASTNĚNÝM STRANÁM
VYSTOUPENÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ Z EU A PRÁVNÍ PŘEDPISY EU V OBLASTI
VYMÁHÁNÍ PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ CELNÍMI ORGÁNY

Dne 1. února 2020 vystoupilo Spojené království z Evropské unie a stalo se „třetí zemí“1.
Dohoda o vystoupení2 stanoví přechodné období, které končí dnem 31. prosince 2020.
Do uvedeného dne se na Spojené království a ve Spojeném království použije v plné míře
právo EU3.
Během přechodného období budou EU a Spojené království jednat o dohodě o novém
partnerství, vedoucí zejména k vytvoření oblasti volného obchodu. Není však jisté, zda
do konce přechodného období taková dohoda bude uzavřena a vstoupí v platnost.
Případná dohoda by nicméně vytvořila vztah, který bude z hlediska podmínek přístupu na
trh velmi odlišný od účasti Spojeného království na vnitřním trhu4, v celní unii EU a v
prostoru DPH a spotřební daně.
Všechny zúčastněné strany, a zejména hospodářské subjekty se proto upozorňují na
právní stav platný po skončení přechodného období (část A níže). V tomto oznámení jsou
rovněž vysvětlena pravidla, která se po skončení přechodného období použijí v Severním
Irsku (část B níže).
Doporučení zúčastněným stranám:
Za účelem řešení důsledků uvedených v tomto oznámení se zúčastněným stranám
zejména doporučuje, aby:
-

pečlivě posoudily, kde mají podat unijní žádosti o opatření podle nařízení (EU) č.
608/2013,

1

Třetí zemí se rozumí země, která není členem Evropské unie.

2

Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a
Evropského společenství pro atomovou energii (Úř. věst. L 29, 31.1.2020, s. 7) (dále jen „dohoda o
vystoupení“).

3

S určitými výjimkami stanovenými v článku 127 dohody o vystoupení, ovšem žádná z nich není v
souvislosti s tímto oznámením relevantní.

4

Dohoda o volném obchodu zejména nestanoví principy vnitřního trhu (v oblasti zboží a služeb), jako
jsou vzájemné uznávání, zásada země původu a harmonizace. Stejně tak neodstraňuje celní formality a
kontroly, včetně těch, které se týkají původu zboží a jeho vstupů, ani zákazy a omezení vztahující se
na dovoz a vývoz.

-

posoudily potřebu získat po skončení přechodného období ochranu ze strany
celních orgánů Spojeného království podle použitelných vnitrostátních právních
předpisů Spojeného království.

Upozornění:
Toto oznámení se netýká:
-

specifických práv duševního vlastnictví v EU,

-

právních předpisů EU týkajících se vyčerpání práv duševního vlastnictví5,

-

právních předpisů EU o justiční spolupráci v občanských a obchodních věcech
(„evropské mezinárodní právo soukromé“).

K těmto aspektům se připravují nebo byla zveřejněna další oznámení6.
Kromě toho upozorňujeme na obecnější oznámení týkající se zákazů a omezení, včetně
dovozních/vývozních licencí.
A. PRÁVNÍ STAV PO SKONČENÍ PŘECHODNÉHO OBDOBÍ
Po skončení přechodného období se na Spojené království přestanou vztahovat právní
předpisy EU v oblasti vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány, a zejména
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 ze dne 12. června 2013 o
vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány7. To má zejména tyto důsledky:
Celní orgány EU budou muset na přepravu zboží mezi EU a Spojeným královstvím
uplatňovat kontroly stanovené nařízením (EU) č. 608/2013.
Podle oddílu 1 kapitoly II nařízení (EU) č. 608/2013 může žadatel příslušnému celnímu
útvaru podat unijní žádost, ve které se požaduje, aby celní orgány daného členského státu
a jednoho nebo více dalších členských států přijaly opatření ve vztahu ke zboží
podezřelému z porušení práva duševního vlastnictví.
V případě unijní žádosti, kterou schválil příslušný celní útvar v souladu s oddílem 2
kapitolou II nařízení (EU) č. 608/2013, nabývá toto rozhodnutí účinku ve všech
členských státech, v nichž se požaduje přijetí opatření celních orgánů (čl. 10 odst. 2 písm.
b) nařízení (EU) č. 608/2013).


Podávání unijních žádostí: po skončení přechodného období již unijní žádosti
nemohou být podávány příslušnému celnímu útvaru Spojeného království.

5

V každém případě připomínáme, že nařízení (EU) č. 608/2013 se nepoužije na nelegální paralelní
obchod a nadlimitní zboží („overruns“), srov. čl. 1 odst. 5 nařízení (EU) č. 608/2013.

6

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

7

Úř. věst. L 181, 29.6.2013, s. 15.
2

Unijní žádosti podané před koncem přechodného období v jednom z členských států
EU s výjimkou Spojeného království zůstávají po skončení přechodného období v
Evropské unii platné i v případě, že celní orgány Spojeného království patří mezi
celní orgány, které mají přijmout opatření. Dotčená žádost však již nebude použitelná
ve Spojeném království. Jestliže unijní žádost byla podána v jiném členském státě než
ve Spojeném království a žádá se v ní, aby pouze celní orgány uvedeného členského
státu a celní orgány Spojeného království přijaly opatření, zůstává tato žádost platná
jako vnitrostátní žádost pro členský stát, v němž byla podána.


Rozhodnutí týkající se schválených unijních žádostí: po skončení přechodného
období přestávají být rozhodnutí o schválení unijních žádostí přijatá příslušným
celním útvarem Spojeného království v EU platná. Aby získali rozhodnutí o
schválení žádosti pro členský stát (členské státy) zvolený (zvolené) v době podání
žádosti, musí držitelé rozhodnutí podat novou unijní žádost v jednom z členských
států EU.
Rozhodnutí o schválení unijních žádostí přijatá v jednom z členských států EU
zůstávají po skončení přechodného období v Evropské unii platná i v případě, že
celní orgány Spojeného království patří mezi celní orgány, které mají přijmout
opatření. Jestliže rozhodnutí o schválení unijní žádosti, v níž se žádá, aby pouze celní
orgány uvedeného členského státu a celní orgány Spojeného království přijaly
opatření, přijme jiný členský stát než Spojené království, zůstává toto rozhodnutí
platné pro členský stát, v němž bylo přijato.

B. PRAVIDLA,
IRSKU

KTERÁ SE PO SKONČENÍ PŘECHODNÉHO OBDOBÍ POUŽIJÍ V

SEVERNÍM

Po skončení přechodného období se použije Protokol o Irsku/Severním Irsku8. Tento
protokol podléhá pravidelnému souhlasu zákonodárného shromáždění Severního Irska,
přičemž počáteční období trvá čtyři roky po skončení přechodného období9.
Protokol o Irsku/Severním Irsku stanoví použitelnost některých ustanovení práva EU
rovněž na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko. V
tomto protokolu se EU a Spojené království dále dohodly, že pokud se pravidla EU
použijí na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko, je na
Severní Irsko nahlíženo jako na členský stát.10
Protokol o Irsku/Severním Irsku stanoví, že nařízení (EU) č. 608/2013 se použije na
Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko11, pokud jde o
 práva duševního vlastnictví chráněná podle práva Spojeného království v Severním
Irsku12 a

8

Článek 185 dohody o vystoupení.

9

Článek 18 Protokolu o Irsku/Severním Irsku.

10

Ustanovení čl. 7 odst. 1 dohody o vystoupení ve spojení s čl. 13 odst. 1 Protokolu o Irsku/Severním
Irsku.

11

Ustanovení čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku a oddíl 45 přílohy 2 uvedeného protokolu.
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 práva duševního vlastnictví EU, která jsou na základě Protokolu o Irsku/Severním
Irsku chráněna v Severním Irsku13, tj.
 zeměpisná označení nebo označení původu zemědělských produktů a potravin,
jak je stanoveno v nařízení (EU) č. 1151/201214,
 zeměpisná označení lihovin, jak je stanoveno v nařízení (EU) 2019/78715,
 zeměpisná označení aromatizovaných výrobků, jak je stanoveno v nařízení (EU)
č. 251/201416,
 označení původu nebo zeměpisná označení vín, jak je stanoveno v části II hlavě
II kapitole I oddílech 2 a 3 nařízení (EU) č. 1308/201317.
Protokol o Irsku/Severním Irsku však vylučuje možnost, aby Spojené království s
ohledem na Severní Irsko


se podílelo na rozhodovacím procesu Unie a na utváření tohoto procesu18,



se dovolávalo uznávání posudků provedených Spojeným královstvím s ohledem
na Severní Irsko19. Posouzení provedené Spojeným královstvím s ohledem na
Severní Irsko je však platné v Severním Irsku20.

Konkrétně to mimo jiné znamená, že:
12

Připomínáme, že na základě článku 54 dohody o vystoupení jsou určitá práva duševního vlastnictví,
která byla zapsána nebo udělena v EU před koncem přechodného období, i po skončení přechodného
období ve Spojeném království i nadále vymahatelnými právy duševního vlastnictví. To například
znamená, že vlastník ochranné známky Evropské unie zapsané nebo udělené v EU před koncem
přechodného období se po skončení přechodného období stane vlastníkem dvou identických
ochranných známek: jedné, která je chráněna a vymahatelná v EU jako ochranná známka EU platná v
27 členských státech, a jedné, která je chráněna a vymahatelná ve Spojeném království jako národní
ochranná známka Spojeného království.

13

Ustanovení čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku a oddíl 45 přílohy 2 uvedeného protokolu.

14

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech
jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1).

15

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 ze dne 17. dubna 2019 o definici, popisu,
obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování
jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského
původu při výrobě alkoholických nápojů (Úř. věst. L 130, 17.5.2019, s. 1).

16

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 251/2014 ze dne 26. února 2014 o definici, popisu,
obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků (Úř.
věst. L 84, 20.3.2014, s. 14).

17

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se
stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).

18

V případě, že bude nutná výměna informací nebo vzájemná konzultace, bude probíhat v rámci smíšené
poradní pracovní skupiny zřízené článkem 15 Protokolu o Irsku/Severním Irsku.

19

Ustanovení čl. 7 odst. 3 prvního pododstavce Protokolu o Irsku/Severním Irsku.

20

Ustanovení čl. 7 odst. 3 čtvrtého pododstavce Protokolu o Irsku/Severním Irsku.
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rozhodnutí o schválení žádosti s ohledem na Severní Irsko přijaté příslušným
celním útvarem Spojeného království není platné v EU,



rozhodnutí o schválení žádosti s ohledem na Severní Irsko přijaté příslušným
celním útvarem Spojeného království je platné ve Spojeném království s ohledem
na Severní Irsko, pokud jde o práva duševního vlastnictví EU, která jsou na
základě Protokolu o Irsku/Severním Irsku chráněna v Severním Irsku,



rozhodnutí o schválení unijní žádosti přijaté příslušným celním útvarem
členského státu může zahrnovat Spojené království s ohledem na Severní Irsko,
pokud jde o práva duševního vlastnictví EU, která jsou na základě Protokolu o
Irsku/Severním Irsku chráněna v Severním Irsku.

Obecné informace o pravidlech v oblasti vymáhání práv duševního vlastnictví celními
orgány naleznete na internetových stránkách Komise týkajících se daní a celní unie
(https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/counterfeit-piracyother-ipr-violations/defend-your-rights_en). Obsah těchto stránek bude v případě potřeby
dále aktualizován.

Evropská komise
Generální ředitelství pro daně a celní unii

5

