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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 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 EU 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.
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 az átmeneti időszak lejárta után Észak-Írországban alkalmazandó szabályokat
(lásd alább a B. részt) is kifejti.
Tanács az érdekelt felek részére:
Az e közleményben vázolt következmények kezeléséhez különösen a következőket
tanácsoljuk az érdekelt feleknek:

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.

-

mérjék fel gondosan, hogy hova kell a 608/2013/EU rendelet szerinti, intézkedés
iránti uniós kérelmeket benyújtani,

-

mérjék fel, hogy az átmeneti időszak lejárta után szükség van-e az egyesült
királyságbeli vámhatóságok általi védelemre az Egyesült Királyságban
alkalmazandó nemzeti jogszabályok alapján.

Felhívjuk a figyelmet a következőkre:
Ez a közlemény nem részletezi
-

az EU-n belüli konkrét szellemitulajdon-jogokat,

-

a szellemitulajdon-jogok kimerülésére vonatkozó uniós szabályokat5,

-

a polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésre
vonatkozó uniós szabályokat („európai nemzetközi magánjog”).

E kérdésekkel más készülő vagy már közzétett közlemények foglalkoznak6.
Emellett felhívjuk a figyelmet a tilalmakkal és a korlátozásokkal foglalkozó általánosabb
közleményre, amely a behozatali és a kiviteli engedélyek kérdéskörével is foglalkozik.
A. AZ ÁTMENETI IDŐSZAK LEJÁRTA UTÁNI JOGI HELYZET
Az átmeneti időszak lejárta után többé nem alkalmazandók az Egyesült Királyságra a
szellemitulajdon-jogok vámhatósági érvényesítésére vonatkozó uniós szabályok és
különösen a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről szóló, 2013. június 12i 608/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet7. Ez különösen az alábbi
következményekkel jár:
Az uniós vámhatóságoknak a 608/2013/EU rendeletben előírt ellenőrzéseket kell
alkalmazniuk az EU és az Egyesült Királyság közötti árumozgásokra.
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 II.
fejezete 2. szakaszának megfelelően helyt ad a kérelemnek, e határozat minden olyan

5

Mindenesetre emlékeztetni kell arra, hogy a 608/2013/EU rendelet nem alkalmazandó az illegális
párhuzamos kereskedelemre és a túllépő (overrun)-termékekre, vö. a 608/2013/EU rendelet 1.
cikkének (5) bekezdésével.

6

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

7

HL L 181., 2013.6.29., 15. o.
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tagállamban hatályba lép, amelyre vonatkozóan a vámhatóságok intézkedését kérték (a
608/2013/EU rendelet 10. cikke (2) bekezdésének b) pontja).


Uniós kérelmek benyújtása: Az átmeneti időszak lejárta után az Egyesült Királyság
illetékes vámszerveihez nem nyújthatók be uniós kérelmek.
Az Egyesült Királyságtól eltérő EU tagállamok valamelyikében az átmeneti időszak
lejárta előtt benyújtott uniós kérelmek érvényben maradnak az Európai Unióban az
átmeneti időszak lejárta után, még akkor is, ha az Egyesült Királyság vámhatóságai is
azon vámhatóságok között szerepelnek, amelyek intézkedését kérik. A szóban forgó
kérelem azonban a továbbiakban nem alkalmazandó az Egyesült Királyságban. 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: Az uniós kérelmeknek helyt adó azon
határozatok, amelyeket az Egyesült Királyság illetékes vámszerve hozott meg, az
átmeneti időszak lejárta után már nem érvényesek az EU-ban. Az ilyen határozatok
jogosultjainak új uniós kérelmet kell benyújtaniuk az EU tagállamainak
valamelyikében ahhoz, hogy a kérelem benyújtásakor kiválasztott tagállam(ok)
kérelmének helyt adó határozatot kapjon.
Az uniós kérelmeknek helyt adó azon határozatok, amelyeket az EU tagállamainak
valamelyikében fogadtak el, érvényesek maradnak az Európai Unióban az átmeneti
időszak lejárta után, 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.

B. AZ

ÁTMENETI IDŐSZAK LEJÁRTA UTÁN
SZABÁLYOK

ÉSZAK-ÍRORSZÁGBAN

ALKALMAZANDÓ

Az átmeneti időszak lejárta után az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv
alkalmazandó.8 Az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyvhöz az Északírországi Nemzetgyűlésnek időről-időre egyetértését kell adnia, az első alkalmazási
időszak az átmeneti időszak lejártát követő négy évig tart.9
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 Észak-

8

A kilépésről rendelkező megállapodás 185. cikke.

9

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 lenne.10
Az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv úgy rendelkezik, hogy a
608/2013/EU rendelet Észak-Írország tekintetében a következők esetében alkalmazandó
az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban11:
 az Egyesült Királyság joga szerint
szellemitulajdon-jogok12, valamint

Észak-Írországban

oltalom

alatt

álló

 az uniós szellemitulajdon-jogok, amelyek az Írországról/Észak-Írországról szóló
jegyzőkönyv értelmében Észak-Írországban oltalom alatt állnak,13 vagyis
 a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek oltalom alatt álló földrajzi jelzései
és eredetmegjelölései az 1151/2012/EU rendeletben14 foglaltak szerint,
 a szeszes italok földrajzi árujelzői az (EU) 2019/787 rendeletben 15 foglaltak
szerint,
 az ízesített termékek földrajzi árujelzői a 251/2014/EU rendeletben16 foglaltak
szerint,
 a borra vonatkozó eredetmegjelölés vagy földrajzi árujelzés az 1308/2013/EU
rendelet17 II. része, II. címe I. fejezetének 2. és 3. szakaszában foglaltak szerint.

10

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

11

Az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv 5. cikkének (4) bekezdése, valamint 2.
mellékletének 45. szakasza.
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Emlékeztetni kell arra, hogy a kilépésről rendelkező megállapodás 54. cikke értelmében bizonyos, az
átmeneti időszak lejárta előtt az EU-ban lajstromozott vagy megadott szellemitulajdon-jogok az
átmeneti időszak lejárta után is érvényesíthető szellemitulajdon-jogok maradnak az Egyesült
Királyságban. Ez azt jelenti például, hogy az EU-ban az átmeneti időszak lejárta előtt bejegyzett vagy
megadott európai uniós védjegy tulajdonosa az átmeneti időszak lejárta után két azonos védjegy
tulajdonosa lesz: az egyik az EU-ban, a 27 tagállamban érvényes, uniós védjegyként áll oltalom alatt
és érvényesíthető, a másik pedig az Egyesült Királyságban egyesült királyságbeli nemzeti védjegyként
áll oltalom alatt és érvényesíthető.

13

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

14

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.).

15

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, (HL L 130., 2019.5.17., 1. o.).

16

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.).
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az

Az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv azonban kizárja annak lehetőségét,
hogy az Egyesült Királyság Észak-Írország tekintetében


részt vegyen az Unió döntéshozatalában és döntéshozatali eljárásaiban18,



az Egyesült Királyság által Észak-Írország tekintetében kibocsátott értékelések
elismerésére hivatkozzon19. Az Egyesült Királyság Észak-Írországra vonatkozóan
kibocsátott értékelése azonban érvényes Észak-Írországban20.

Konkrétabban ez többek között a következőket jelenti:


azon kérelmeknek helyt adó határozat, amelyet az Egyesült Királyság illetékes
vámszerve hozott meg Észak-Írország tekintetében nem érvényes az EU-ban,



az Egyesült Királyság illetékes vámszerve által Észak-Írország tekintetében
elfogadott kérelemnek helyt adó határozat érvényes az Egyesült Királyságban
Észak-Írország tekintetében azon uniós szellemitulajdon-jogok tekintetében,
amelyek az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv értelmében ÉszakÍrországban oltalom alatt állnak,



egy tagállam illetékes vámszerve által elfogadott, uniós kérelemnek helyt adó
határozat kiterjedhet az Egyesült Királyságra Észak-Írország tekintetében azon
uniós szellemitulajdon-jogok tekintetében, amelyek az Írországról/ÉszakÍrországról szóló jegyzőkönyv értelmében Észak-Írországban oltalom alatt állnak.

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.

Európai Bizottság
Adóügyi És Vámuniós Főigazgatóság
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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.).

18

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

19

Az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv 7. cikke (3) bekezdésének első albekezdése.

20

Az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv 7. cikke (3) bekezdésének negyedik albekezdése.
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