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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑ

Την 1η Φεβρουαρίου 2020, το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και κατέστη «τρίτη χώρα»1. Η συμφωνία αποχώρησης2 προβλέπει μεταβατική
περίοδο που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Μέχρι την ημερομηνία αυτή, το δίκαιο της
Ένωσης στο σύνολό του ισχύει ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού3.
Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο θα
διαπραγματευτούν συμφωνία για νέα εταιρική σχέση, η οποία θα προβλέπει μεταξύ
άλλων μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών. Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο αν η συμφωνία αυτή
θα συναφθεί και θα αρχίσει να ισχύει στο τέλος της μεταβατικής περιόδου. Σε κάθε
περίπτωση, μια τέτοια συμφωνία θα δημιουργήσει σχέση η οποία, όσον αφορά τους
όρους πρόσβασης στην αγορά, θα είναι πολύ διαφορετική από τη συμμετοχή του
Ηνωμένου Βασιλείου στην εσωτερική αγορά4, στην τελωνειακή ένωση της ΕΕ και στον
χώρο ΦΠΑ και ειδικών φόρων κατανάλωσης.
Ως εκ τούτου, υπενθυμίζεται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, και ειδικότερα στους
οικονομικούς φορείς, η νομική κατάσταση που θα ισχύει μετά τη λήξη της μεταβατικής
περιόδου (μέρος Α κατωτέρω). Στην παρούσα ανακοίνωση εξηγούνται επίσης οι κανόνες
που θα ισχύουν στη Βόρεια Ιρλανδία μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (μέρος Β
κατωτέρω).
Συμβουλές προς τους ενδιαφερομένους:
1

Τρίτη χώρα είναι μια χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2

Συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας
Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, ΕΕ L 29
της 31.1.2020, σ. 7 (στο εξής: συμφωνία αποχώρησης).

3

Με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 127 της συμφωνίας
αποχώρησης, καμία από τις οποίες δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον στο πλαίσιο της παρούσας
ανακοίνωσης.

4

Ειδικότερα, μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών δεν προβλέπει αρχές της εσωτερικής αγοράς (στον
τομέα των αγαθών και των υπηρεσιών), όπως η αμοιβαία αναγνώριση, η «αρχή της χώρας
καταγωγής» και η εναρμόνιση. Επίσης, η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών δεν καταργεί τις
τελωνειακές διατυπώσεις και τους τελωνειακούς ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που
αφορούν την καταγωγή των εμπορευμάτων και τις εισροές τους, ούτε τις απαγορεύσεις και τους
περιορισμούς για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές.

Για την αντιμετώπιση των συνεπειών που περιγράφονται στην παρούσα ανακοίνωση,
συνιστώνται ιδίως στους ενδιαφερομένους τα ακόλουθα:
-

να αξιολογούν προσεκτικά το πού να υποβάλλουν ενωσιακές αιτήσεις
παρέμβασης δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013·

-

να αξιολογούν την ανάγκη λήψης, μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου,
προστασίας από τα τελωνεία του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με την
ισχύουσα εθνική νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σημείωση
Η παρούσα ανακοίνωση δεν αφορά:
-

συγκεκριμένα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στην ΕΕ·

-

τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την ανάλωση δικαιωμάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας5·

-

τους κανόνες της ΕΕ για τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές
υποθέσεις («Ευρωπαϊκό ιδιωτικό διεθνές δίκαιο»).

Για τις πτυχές αυτές εκπονούνται ή έχουν ήδη δημοσιευτεί άλλες ανακοινώσεις6.
Επιπλέον, εφιστάται η προσοχή στην πιο γενική ανακοίνωση σχετικά με τις
απαγορεύσεις και τους περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των αδειών
εισαγωγής/εξαγωγής.
Α. ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, οι κανόνες της ΕΕ σχετικά με την επιβολή των
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας από τα τελωνεία, και ιδίως ο κανονισμός (ΕΕ)
αριθ. 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου
2013, σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας7,
δεν θα ισχύουν πλέον ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Το γεγονός αυτό έχει, ιδίως, τις
ακόλουθες συνέπειες:
Οι τελωνειακές αρχές της ΕΕ θα πρέπει να εφαρμόζουν ελέγχους που προβλέπονται στον
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 608/2013 σε διακινήσεις εμπορευμάτων μεταξύ της ΕΕ και του
Ηνωμένου Βασιλείου.

5

Σε κάθε περίπτωση, υπενθυμίζεται ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 608/2013 δεν ισχύει για το παράνομο
παράλληλο εμπόριο και τις υπερβάσεις, πρβλ. άρθρο 1 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 608/2013.

6

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

7

ΕΕ L 181 της 29.6.2013, σ. 15.
2

Σύμφωνα με το κεφάλαιο II τμήμα 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013, οι αιτούντες
μπορούν να υποβάλλουν στην αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία ενωσιακή αίτηση με την
οποία ζητείται από τις τελωνειακές αρχές του εν λόγω κράτους μέλους και ενός ή
περισσοτέρων άλλων κρατών μελών να ασκήσουν παρέμβαση όσον αφορά εμπορεύματα
για τα οποία υπάρχει υποψία ότι παραβιάζουν δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας.
Στην περίπτωση ενωσιακής αίτησης, όταν η αίτηση εγκρίνεται από την αρμόδια
τελωνειακή υπηρεσία σύμφωνα με το κεφάλαιο II τμήμα 2 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 608/2013, η σχετική απόφαση αρχίζει να ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη όπου
ζητείται παρέμβαση των τελωνειακών αρχών (άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο β) του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013).


Υποβολή ενωσιακών αιτήσεων: Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, δεν είναι
πλέον δυνατό να υποβάλλονται ενωσιακές αιτήσεις στην αρμόδια τελωνειακή
υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου.
Ενωσιακές αιτήσεις που υποβάλλονται πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου
σε ένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου εξακολουθούν να
ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, ακόμη και
αν οι τελωνειακές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου συγκαταλέγονται μεταξύ των
τελωνειακών αρχών των οποίων ζητείται η παρέμβαση. Ωστόσο, η σχετική αίτηση
δεν θα ισχύει πλέον στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σε περίπτωση που ενωσιακή αίτηση
υποβλήθηκε σε άλλο κράτος μέλος εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, με την οποία
ζητείται μόνο από τις τελωνειακές αρχές του εν λόγω κράτους μέλους και τις
τελωνειακές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου να ασκήσουν παρέμβαση, η εν λόγω
αίτηση εξακολουθεί να ισχύει ως εθνική αίτηση για το κράτος μέλος στο οποίο
υποβλήθηκε.



Αποφάσεις σχετικά με τις ενωσιακές αιτήσεις: Αποφάσεις έγκρισης ενωσιακών
αιτήσεων που εκδίδονται από την αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία του Ηνωμένου
Βασιλείου δεν ισχύουν πλέον στην ΕΕ μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. Οι
δικαιούχοι αυτών των αποφάσεων πρέπει να υποβάλουν νέα ενωσιακή αίτηση σε ένα
από τα κράτη μέλη της ΕΕ ώστε να λάβουν απόφαση έγκρισης αίτησης για το/τα
κράτος/-η μέλος/-η που έχει/-ουν επιλεγεί τη στιγμή της αίτησης.
Αποφάσεις έγκρισης ενωσιακών αιτήσεων που εκδίδονται σε ένα από τα κράτη μέλη
της ΕΕ εξακολουθούν να ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη λήξη της
μεταβατικής περιόδου, ακόμη και αν οι τελωνειακές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου
συγκαταλέγονται μεταξύ των τελωνειακών αρχών των οποίων ζητείται η παρέμβαση.
Σε περίπτωση που άλλο κράτος μέλος εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου εξέδωσε
απόφαση έγκρισης ενωσιακής αίτησης, με την οποία ζητείται από τις τελωνειακές
αρχές του εν λόγω κράτους μέλους και τις τελωνειακές αρχές του Ηνωμένου
Βασιλείου να ασκήσουν παρέμβαση, η εν λόγω απόφαση εξακολουθεί να ισχύει για
το κράτος μέλος στο οποίο εκδόθηκε.

Β. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύει το πρωτόκολλο για τις Ιρλανδία / Βόρεια
Ιρλανδία8. Το πρωτόκολλο για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία υπόκειται στην περιοδική
8

Άρθρο 185 της συμφωνίας αποχώρησης.
3

συγκατάθεση της Συνέλευσης της Βόρειας Ιρλανδίας, ενώ η αρχική περίοδος εφαρμογής
του εκτείνεται στα 4 έτη μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου9.
Το πρωτόκολλο για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία καθιστά ορισμένες διατάξεις του
δικαίου της ΕΕ εφαρμοστέες επίσης στο Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού σε σχέση με
τη Βόρεια Ιρλανδία. Στο πρωτόκολλο για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία, η ΕΕ και το
Ηνωμένο Βασίλειο συμφώνησαν επίσης ότι, στον βαθμό που οι κανόνες της ΕΕ ισχύουν
στο Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού σε σχέση με τη Βόρεια Ιρλανδία, η Βόρεια
Ιρλανδία αντιμετωπίζεται σαν να ήταν κράτος μέλος10.
Το πρωτόκολλο για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία προβλέπει ότι ο κανονισμός (ΕΕ)
αριθ. 608/2013 εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού σε σχέση με τη
Βόρεια Ιρλανδία11 για
 δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που προστατεύονται, δυνάμει της νομοθεσίας
του Ηνωμένου Βασιλείου, στη Βόρεια Ιρλανδία12· και
 δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας της ΕΕ τα οποία, δυνάμει του πρωτοκόλλου για
τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία, προστατεύονται στη Βόρεια Ιρλανδία13, δηλαδή
 γεωγραφικές ενδείξεις ή ονομασίες προέλευσης που προστατεύονται για
γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 1151/201214·
 γεωγραφικές ενδείξεις αλκοολούχων ποτών, όπως προβλέπεται στον κανονισμό
(ΕΕ) 2019/78715·

9

Άρθρο 18 του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία.

10

Άρθρο 7 παράγραφος 1 της συμφωνίας αποχώρησης, σε συνδυασμό με το άρθρο 13 παράγραφος 1
του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία.

11

Άρθρο 5 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία και τμήμα 45 του
παραρτήματος 2 του εν λόγω πρωτοκόλλου.

12

Υπενθυμίζεται ότι, δυνάμει του άρθρου 54 της συμφωνίας αποχώρησης, ορισμένα δικαιώματα
διανοητικής ιδιοκτησίας που έχουν καταχωριστεί ή χορηγηθεί στην ΕΕ πριν από τη λήξη της
μεταβατικής περιόδου εξακολουθούν να αποτελούν εκτελεστά δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας
στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. Τούτο σημαίνει, για παράδειγμα, ότι
ο ιδιοκτήτης σήματος της ΕΕ που έχει καταχωριστεί ή χορηγηθεί στην ΕΕ πριν από τη λήξη της
μεταβατικής περιόδου θα καθίσταται, μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, ιδιοκτήτης δύο
πανομοιότυπων σημάτων: ένα προστατευόμενο και εκτελεστό στην ΕΕ ως σήμα της ΕΕ που ισχύει
στα 27 κράτη μέλη και ένα προστατευόμενο και εκτελεστό στο Ηνωμένο Βασίλειο ως εθνικό σήμα
του Ηνωμένου Βασιλείου.

13

Άρθρο 5 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία και τμήμα 45 του
παραρτήματος 2 του εν λόγω πρωτοκόλλου.

14

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης
Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, ΕΕ L 343 της
14.12.2012, σ. 1.
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Κανονισμός (ΕΕ) 2019/787 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου
2019, για τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών,
τη χρήση των ονομασιών των αλκοολούχων ποτών στην παρουσίαση και επισήμανση άλλων
τροφίμων, την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά, τη χρήση της
4

 γεωγραφικές ενδείξεις για αρωματισμένα προϊόντα, όπως προβλέπεται στον
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 251/201416·
 ονομασίες προέλευσης ή γεωγραφικές ενδείξεις για οίνο, όπως προβλέπεται στο
μέρος II τίτλος II κεφάλαιο I τμήματα 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1308/201317.
Ωστόσο, το πρωτόκολλο για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία αποκλείει τη δυνατότητα του
Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία:


να συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στη διαδικασία
διαμόρφωσης αποφάσεων της Ένωσης18·



να επικαλείται την αναγνώριση αξιολογήσεων από το Ηνωμένο Βασίλειο σε
σχέση με τη Βόρεια Ιρλανδία19. Ωστόσο, αξιολόγηση από το Ηνωμένο Βασίλειο
σε σχέση με τη Βόρεια Ιρλανδία ισχύει στη Βόρεια Ιρλανδία20.

Ειδικότερα, αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, τα εξής:


αποφάσεις έγκρισης αίτησης που εκδίδονται από την αρμόδια τελωνειακή
υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου σε σχέση με τη Βόρεια Ιρλανδία δεν ισχύουν
στην ΕΕ·



αποφάσεις έγκρισης αίτησης που εκδίδονται σε από την αρμόδια τελωνειακή
υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου σε σχέση με τη Βόρεια Ιρλανδία ισχύουν στο
Ηνωμένο Βασίλειο σε σχέση με τη Βόρεια Ιρλανδία όσον αφορά δικαιώματα
διανοητικής ιδιοκτησίας της ΕΕ τα οποία, δυνάμει του πρωτοκόλλου για τις
Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία, προστατεύονται στη Βόρεια Ιρλανδία·



αποφάσεις έγκρισης ενωσιακής αίτησης που εκδίδονται από την αρμόδια
τελωνειακή υπηρεσία κράτους μέλους είναι δυνατό να περιλαμβάνουν το
Ηνωμένο Βασίλειο σε σχέση με τη Βόρεια Ιρλανδία όσον αφορά δικαιώματα
διανοητικής ιδιοκτησίας της ΕΕ τα οποία, δυνάμει του πρωτοκόλλου για τις
Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία, προστατεύονται στη Βόρεια Ιρλανδία.

αιθυλικής αλκοόλης και των προϊόντων απόσταξης γεωργικής προέλευσης σε ποτά με αλκοόλη, ΕΕ L
130 της 17.5.2019, σ. 1.
16

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 251/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Φεβρουαρίου 2014, για τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την
προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων, ΕΕ L 84 της
20.3.2014, σ. 14.

17

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης
Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων, ΕΕ L 347 της
20.12.2013, σ. 671.

18

Όταν απαιτείται ανταλλαγή πληροφοριών ή αμοιβαία διαβούλευση, αυτή θα πραγματοποιείται στο
πλαίσιο της μικτής συμβουλευτικής ομάδας εργασίας που συγκροτήθηκε με το άρθρο 15 του
πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία.
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Άρθρο 7 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία.

20

Άρθρο 7 παράγραφος 3 τέταρτο εδάφιο του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία.
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Στον ιστότοπο της Επιτροπής για τη φορολογία και την τελωνειακή ένωση
(https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/counterfeit-piracyother-ipr-violations/defend-your-rights_en) παρέχονται γενικές πληροφορίες για τους
κανόνες σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας από τα
τελωνεία. Οι σελίδες αυτές θα επικαιροποιούνται με περαιτέρω πληροφορίες, εφόσον
είναι αναγκαίο.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης
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