EUROOPA KOMISJON
MAKSUNDUSE JA TOLLILIIDU PEADIREKTORAAT

Brüssel, 4. juuni 2018

TEADE SIDUSRÜHMADELE
ÜHENDKUNINGRIIGI VÄLJAASTUMINE ELIST JA ELI ÕIGUSNORMID, MILLES
KÄSITLETAKSE INTELLEKTUAALOMANDI ÕIGUSKAITSE TAGAMIST TOLLIS

Ühendkuningriik esitas 29. märtsil 2017 Euroopa Liidu lepingu artikli 50 kohase teate
oma kavatsuse kohta liidust välja astuda. See tähendab, et kui ratifitseeritud
väljaastumislepingus1 ei kehtestata muud kuupäeva, lõpetatakse kõigi liidu esmaste ja
teiseste õigusaktide kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes alates 30. märtsist 2019 kell
00.00 Kesk-Euroopa aja järgi („väljaastumise kuupäev“)2. Sel hetkel saab
Ühendkuningriigist „kolmas riik“3.
Väljaastumiseks valmistumine on lisaks ELile ja liikmesriikide ametiasutustele oluline
ka erõiguslike isikute jaoks.
Pidades silmas ebamäärast olukorda, eelkõige seoses võimaliku väljaastumislepingu
sisuga, tuletatakse kõigile intellektuaalomandi õiguse valdajatele meelde õiguslikke
tagajärgi, millega nad peavad arvestama, kui Ühendkuningriigist saab kolmas riik.
Kui võimalikus väljaastumislepingus sisalduda võivas üleminekukorras ei lepita kokku
teisiti, ei kohaldata alates väljaastumise kuupäevast enam Ühendkuningriigi suhtes ELi
õigusnorme, milles käsitletakse intellektuaalomandi õiguskaitse tagamist tollis, eelkõige
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuni 2013. aasta määrust (EL) nr 608/2013, mis
käsitleb intellektuaalomandi õiguskaitse tagamist tollis4.
Sellel on eelkõige järgmised tagajärjed.

Määruse (EL) nr 608/2013 II peatüki 1. jao kohaselt võib taotleja esitada pädevale
tolliasutusele liidu taotluse, milles nõutakse kõnealuse liikmesriigi ja ühe või mitme muu
liikmesriigi tolliasutuselt meetmete võtmist intellektuaalomandi õiguse rikkumise
kahtlusega kauba suhtes. Kui pädev tolliasutus rahuldab liidu taotluse vastavalt määruse
(EL) nr 608/2013 artiklitele 7–9, jõustub see otsus kõikides liikmesriikides, kus tolli
sekkumist nõutakse (määruse (EL) nr 608/2013 artikli 10 lõike 2 punkt b).
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Läbirääkimised Ühendkuningriigiga väljaastumislepingu sõlmimiseks on praegu käimas.
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Lisaks võib Euroopa Ülemkogu kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõikega 3 otsustada
ühehäälselt kokkuleppel Ühendkuningriigiga, et aluslepingute kohaldamine lõpetatakse hilisemal
kuupäeval.
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Kolmas riik on riik, mis ei ole ELi liige.
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Liidu taotluste esitamine. Väljaastumise kuupäevast alates ei saa Ühendkuningriigi
pädevale tolliasutusele enam liidu taotlusi esitada.
Ühes EL 27 liikmesriigis esitatud liidu taotlused jäävad pärast väljaastumise
kuupäeva EL 27s kehtima isegi siis, kui nende tolliasutuste seas, kellelt nõuti
meetmete võtmist, on ka Ühendkuningriigi tolliasutused. Kui liidu taotlus esitati
muus liikmesriigis kui Ühendkuningriik ning selle taotlusega nõuti üksnes selle
liikmesriigi ja Ühendkuningriigi tolliasutustelt meetmete võtmist, jääb see taotlus
kehtima kui riigisisene taotlus selle liikmesriigi jaoks, kus see esitati.



Rahuldatud liidu taotlustega seotud otsused. Väljaastumise kuupäevast alates ei kehti
EL 27 liikmesriikides enam liidu taotluste rahuldamise otsused, mille on liidu õiguse
alusel vastu võtnud Ühendkuningriigi kui ELi liikmesriigi pädev tolliasutus.
Ühes EL 27 liikmesriigis vastu võetud liidu taotluste rahuldamise otsused jäävad
pärast väljaastumise kuupäeva EL 27s kehtima isegi siis, kui nende tolliasutuste seas,
kellelt nõuti meetmete võtmist, on ka Ühendkuningriigi tolliasutused. Kui liidu
taotluse rahuldamise otsus võeti vastu muus liikmesriigis kui Ühendkuningriik ning
sellega nõuti üksnes selle liikmesriigi ja Ühendkuningriigi tolliasutustelt meetmete
võtmist, jääb see otsus kehtima selle liikmesriigi jaoks, kus see vastu võeti.
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(https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/counterfeit-piracyother-ipr-violations/defend-your-rights_en) leiab üldist teavet õigusnormide kohta, milles
käsitletakse intellektuaalomandi õiguskaitse tagamist tollis. Vajaduse korral lisatakse
sellele veebilehele täiendavat teavet.
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