EUROPEISKA KOMMISSIONEN
GENERALDIREKTORATET FÖR SKATTER OCH TULLAR

Bryssel den 17 augusti 2020
REV2 – Ersätter tillkännagivandet
(REV1) av den 4 juni 2018

TILLKÄNNAGIVANDE TILL BERÖRDA AKTÖRER
FÖRENADE KUNGARIKETS UTTRÄDE OCH EU-REGLERNA OM TULLENS
SÄKERSTÄLLANDE AV SKYDDET FÖR IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Den 1 februari 2020 utträdde Förenade konungariket ur Europeiska unionen och blev ett
tredjeland1. Utträdesavtalet2 föreskriver en övergångsperiod som löper ut den 31
december 2020. Till och med det datumet är EU-rätten i dess helhet tillämplig på och i
Förenade kungariket3.
Under övergångsperioden kommer EU och Förenade kungariket att förhandla om ett
avtal om ett nytt partnerskap, som bland annat avser inrättandet av ett frihandelsområde.
Det är dock inte säkert att ett sådant avtal kommer att ingås och träda i kraft vid
övergångsperiodens utgång. Under alla omständigheter skulle ett sådant avtal skapa en
förbindelse som när det gäller villkor för marknadstillträde kommer att skilja sig avsevärt
från Förenade kungarikets deltagande i den inre marknaden4 och EU:s tullunion samt på
området för mervärdesskatt och punktskatt.
Därför erinras alla berörda parter, och särskilt ekonomiska aktörer, om den rättsliga
situation som gäller efter övergångsperiodens utgång (del A nedan). I detta
tillkännagivande förklaras också de regler som är tillämpliga i Nordirland efter
övergångsperiodens utgång (del B nedan).
Råd till berörda aktörer
För att hantera de konsekvenser som anges i detta tillkännagivande rekommenderas
berörda aktörer särskilt att

1

Ett tredjeland är ett land som inte är medlem i EU.

2

Avtal om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och
Europeiska atomenergigemenskapen, EUT L 29, 31.1.2020, s. 7 (nedan kallat utträdesavtalet).

3

Med förbehåll för vissa undantag som anges i artikel 127 i utträdesavtalet, vilka inte är relevanta för
detta tillkännagivande.

4

Ett frihandelsavtal omfattar exempelvis inte de principer som förknippas med den inre marknaden (på
området för varor och tjänster), såsom ömsesidigt erkännande, ”ursprungslandsprincipen” och
harmonisering. Ett frihandelsavtal undanröjer inte heller tullformaliteter och tullkontroller, inbegripet
sådana som rör varors och insatsvarors ursprung samt förbud och restriktioner vad avser import och
export.

-

noga utvärdera var unionsansökningar om åtgärder enligt förordning (EU) nr
608/2013 ska lämnas in,

-

utvärdera behovet av att, efter övergångsperiodens utgång, få skydd av Förenade
kungarikets tullmyndigheter enligt tillämplig nationell lagstiftning i Förenade
kungariket.

Observera:
Detta tillkännagivande rör inte följande aspekter:
-

Särskilda immateriella rättigheter i EU.

-

EU:s regler om konsumtion av immateriella rättigheter5.

-

EU:s regler om rättsligt samarbete på privaträttens område (europeisk internationell
privaträtt).

När det gäller dessa aspekter håller andra tillkännagivanden på att utarbetas eller har
offentliggjorts6.
Notera också att det finns ett allmänt tillkännagivande om förbud och restriktioner, bl.a.
import- och exportlicenser.
A. RÄTTSLIG SITUATION EFTER ÖVERGÅNGSPERIODENS UTGÅNG
Efter övergångsperiodens utgång är EU:s regler om tullens säkerställande av skyddet för
immateriella rättigheter, framför allt Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 608/2013 av den 12 juni 2013 om tullens säkerställande av skyddet för immateriella
rättigheter7 inte längre tillämpliga på Förenade kungariket. Detta får särskilt följande
konsekvenser:
EU:s tullmyndigheter måste tillämpa de kontroller som föreskrivs enligt förordning (EU)
nr 608/2013 på förflyttning av varor mellan EU och Förenade kungariket.
Enligt kapitel II avsnitt 1 i förordning (EU) nr 608/2013 kan en sökande lämna in en
unionsansökan till behörig tullenhet om att tullmyndigheterna i den medlemsstaten och i
en eller flera andra medlemsstater ska ingripa i ett fall där varor misstänks göra intrång i
en immateriell rättighet.
När det gäller en unionsansökan där ansökan beviljas av den behöriga tullenheten i
enlighet med kapitel II avsnitt 2 i förordning (EU) nr 608/2013 får detta beslut verkan i
5

I vilket fall erinras om att förordning (EU) nr 608/2013 inte är tillämplig på olaglig parallellhandel och
överskridanden, se artikel 1.5 i förordning (EU) nr 608/2013.

6

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

7

EUT L 181, 29.6.2013, s. 15.
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alla medlemsstater där ett ingripande från tullmyndigheternas sida begärs (artikel 10.2 b i
förordning (EU) nr 608/2013).


Inlämning av unionsansökningar: Från och med övergångsperiodens utgång kan
unionsansökningar inte längre lämnas in till Förenade kungarikets behöriga tullenhet.
Unionsansökningar som lämnats in före övergångsperiodens utgång i en annan
medlemsstat än Förenade kungariket förblir giltiga i EU efter övergångsperiodens
utgång även om Förenade kungarikets tullmyndigheter tillhör de tullmyndigheter
vilkas ingripande begärs. Den berörda ansökan kommer emellertid inte längre att vara
tillämplig i Förenade kungariket. Om en unionsansökan lämnats in i en annan
medlemsstat än Förenade kungariket om att endast tullmyndigheterna i den
medlemsstaten och Förenade kungarikets tullmyndighet ska ingripa, förblir denna
ansökan giltig som en nationell ansökan för den medlemsstat i vilken den lämnades
in.



Beslut beträffande beviljade unionsansökningar: Beslut om beviljande av
unionsansökningar som antagits av den behöriga tullenheten i Förenade kungariket är
inte längre giltiga i EU efter övergångsperiodens utgång. Innehavare av ett beslut
måste lämna in en ny unionsansökan i en medlemsstat för att få ett beslut om
beviljande av ansökan av den eller de medlemsstater som valts vid tidpunkten för
ansökan.
Beslut om beviljande av unionsansökningar som antagits i en medlemsstat förblir
giltiga i EU efter övergångsperiodens utgång även om Förenade kungarikets
tullmyndigheter tillhör de tullmyndigheter som har varit skyldiga att ingripa. Om en
annan medlemsstat än Förenade kungariket har antagit ett beslut om beviljande av en
unionsansökan om att endast tullmyndigheterna i den medlemsstaten och Förenade
kungarikets tullmyndighet ska ingripa, förblir detta beslut giltigt för den medlemsstat
i vilken det antogs.

B. TILLÄMPLIGA REGLER I NORDIRLAND EFTER ÖVERGÅNGSPERIODENS UTGÅNG
Efter övergångsperiodens utgång är protokollet om Irland/Nordirland tillämpligt.8
Protokollet om Irland/Nordirland är föremål för regelmässigt återkommande samtycke av
Nordirlands lagstiftande församling, och den inledande tillämpningsperioden löper ut
fyra år efter utgången av övergångsperioden.9
Genom protokollet om Irland/Nordirland görs vissa bestämmelser i EU-rätten tillämpliga
även på och i Förenade kungariket med avseende på Nordirland. I protokollet om
Irland/Nordirland har EU och Förenade kungariket vidare enats om att i den mån EUregler tillämpas på och i Förenade kungariket med avseende på Nordirland, behandlas
Nordirland som om det vore en medlemsstat.10

8

Artikel 185 i utträdesavtalet.

9

Artikel 18 i protokollet om Irland/Nordirland.

10

Artikel 7.1 i utträdesavtalet jämförd med artikel 13.1 i protokollet om Irland/Nordirland.
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I protokollet om Irland/Nordirland föreskrivs att förordning (EU) nr 608/2013 är
tillämplig på och i Förenade kungariket med avseende på Nordirland11 vad gäller
 immateriella rättigheter som är skyddade, enligt brittisk lag, i Nordirland12, och
 EU:s immateriella rättigheter som enligt protokollet om Irland/Nordirland är skyddade
i Nordirland,13 dvs.
 geografiska beteckningar eller ursprungsbeteckningar som skyddas för
jordbruksprodukter och livsmedel enligt förordning (EU) nr 1151/201214,
 geografiska beteckningar för spritdrycker enligt förordning (EU) 2019/78715,
 geografiska beteckningar för aromatiserade produkter enligt förordning (EU)
251/201416,
 ursprungsbeteckningar eller geografiska beteckningar för vin enligt del II
avdelning II kapitel I avsnitten 2 och 3 i förordning (EU) nr 1308/201317.
Enligt protokollet om Irland/Nordirland får dock Förenade kungariket med avseende på
Nordirland inte


delta i unionens beslutsfattande och beslutsutformning18,

11

Artikel 5.4 i protokollet om Irland/Nordirland och avsnitt 45 i bilaga 2 till det protokollet.

12

Det erinras om att enligt artikel 54 i utträdesavtalet är vissa immateriella rättigheter som har
registrerats eller beviljats i EU före övergångsperiodens utgång fortsatt verkställbara immateriella
rättigheter i Förenade kungariket efter övergångsperiodens utgång. Detta innebär t.ex. att ägaren av ett
EU-varumärke som registrerats eller beviljats före övergångsperiodens utgång efter
övergångsperiodens utgång kommer att vara ägare av två identiska varumärken: ett som är skyddat och
verkställbart i EU som ett giltigt EU-varumärke i EU:s medlemsstater och ett som är skyddat och
verkställbart i Förenade kungariket som ett nationellt brittiskt varumärke.

13

Artikel 5.4 i protokollet om Irland/Nordirland och avsnitt 45 i bilaga 2 till det protokollet.

14

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om
kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 343, 14.12.2012, s. 1).

15

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/787 av den 17 april 2019 om definition,
beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker, användning av namn på spritdrycker i
presentationen och märkningen av andra livsmedel, skydd av geografiska beteckningar för
spritdrycker, användning av jordbruksalkohol och destillat av jordbruksprodukter i alkoholhaltiga
drycker (EUT L 130, 17.5.2019, s. 1).

16

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 251/2014 av den 26 februari 2014 om definition,
beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade
vinprodukter (EUT L 84, 20.3.2014, s. 14).

17

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om
upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna (EUT L 347, 20.12.2013, s. 671).

18

Om det krävs informationsutbyte eller samråd kommer det att äga rum i den gemensamma rådgivande
arbetsgrupp som inrättats genom artikel 15 i protokollet om Irland/Nordirland.
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åberopa ömsesidigt erkännande av utvärderingar av Förenade kungariket
avseende Nordirland19. En bedömning av Förenade kungariket med avseende på
Nordirland är emellertid giltig i Nordirland20.

Rent konkret innebär det bl.a. följande:


Ett beslut om beviljande av en ansökan med avseende på Nordirland som antagits
av den behöriga tullenheten i Förenade kungariket är inte giltigt i EU.



Ett beslut om beviljande av en ansökan med avseende på Nordirland som antagits
av den behöriga tullenheten i Förenade kungariket är giltigt i Förenade kungariket
med avseende på Nordirland vad gäller EU:s immateriella rättigheter som enligt
protokollet om Irland/Nordirland är skyddade i Nordirland.



Ett beslut om beviljande av en unionsansökan som antagits av den behöriga
tullenheten i en medlemsstat kan inbegripa Förenade kungariket med avseende på
Nordirland vad gäller EU:s immateriella rättigheter som enligt protokollet om
Irland/Nordirland är skyddade i Nordirland.

Kommissionens
webbplats
om
skatter
och
tullar
(https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/counterfeit-piracyother-ipr-violations/defend-your-rights_en) innehåller allmän information om reglerna
om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter. Dessa sidor kommer att
uppdateras med ytterligare information vid behov.

Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för skatter och tullar

19

Artikel 7.3 första stycket i protokollet om Irland/Nordirland.

20

Artikel 7.3 fjärde stycket i protokollet om Irland/Nordirland.
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