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Briselē, 2018. gada 4. jūnijā

PAZIŅOJUMS IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM
APVIENOTĀS KARALISTES IZSTĀŠANĀS UN ES NOTEIKUMI PAR MUITAS DARBU
INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBU ĪSTENOŠANĀ

2017. gada 29. martā Apvienotā Karaliste uz Līguma par Eiropas Savienību 50. panta
pamata iesniedza paziņojumu par nodomu no Savienības izstāties. Tas nozīmē — ja vien
ratificētajā izstāšanās līgumā1 nebūs noteikts cits datums, visi Savienības primārie un
sekundārie tiesību akti Apvienotajai Karalistei vairs nebūs saistoši no 2019. gada
30. marta plkst. 00:00 (pēc Centrāleiropas laika) (“izstāšanās datums”).2 Pēc tam
Apvienotā Karaliste kļūs par “trešo valsti”3.
Izstāšanās sagatavošanās pasākumi skar ne tikai ES un valstu iestādes, bet arī
privātpersonas.
Ņemot vērā lielās neskaidrības, jo īpaši par iespējamā izstāšanās līguma saturu,
intelektuālā īpašuma tiesību īpašniekiem tiek atgādināts par juridiskajām sekām, ar
kurām būs jārēķinās, kad Apvienotā Karaliste būs kļuvusi par trešo valsti.
Ja vien iespējamajā izstāšanās līgumā nebūs paredzēts pārejas režīms, no izstāšanās
datuma ES noteikumi par muitas darbu intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā, jo īpaši
Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 12. jūnija Regula (ES) Nr. 608/2013 par
muitas darbu intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā,4 Apvienotajai Karalistei vairs
nebūs saistoši.
Tam ir konkrēti šādas sekas.

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 608/2013 II nodaļas 1. iedaļu pieprasītājs var kompetentajai
muitas nodaļai iesniegt pieprasījumu Savienībā, kurā šīs dalībvalsts un vienas vai vairāku
citu dalībvalstu muitas dienestiem ir prasīts rīkoties attiecībā uz precēm, par kurām ir
aizdomas, ka ar tām pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības. Attiecībā uz pieprasījumu
Savienībā, ja pieprasījumu ir apstiprinājusi kompetentā muitas nodaļa saskaņā ar Regulas
(ES) Nr. 608/2013 7. līdz 9. pantu, šis lēmums stājas spēkā visās dalībvalstīs, kurās
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Ar Apvienoto Karalisti notiek sarunas, lai panāktu vienošanos par izstāšanās līgumu.

2

Turklāt saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. panta 3. punktu Eiropadome, vienojoties ar
Apvienoto Karalisti, var vienprātīgi nolemt, ka Līgumi vairs nav saistoši, sākot no vēlāka datuma.
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prasīts, lai muitas dienesti rīkotos (Regulas (ES) Nr. 608/2013 10. panta 2. punkta
b) apakšpunkts).


Pieprasījumu Savienībā iesniegšana No izstāšanās datuma pieprasījumus Savienībā
vairs nevar iesniegt Apvienotās Karalistes kompetentajai muitas nodaļai.
Pieprasījumi Savienībā, kas iesniegti vienā no ES-27 dalībvalstīm, paliek spēkā ES27 dalībvalstīs pēc izstāšanās datuma pat tad, ja Apvienotās Karalistes muitas dienesti
ir starp tiem muitas dienestiem, kurus lūdz rīkoties. Ja pieprasījums Savienībā tika
iesniegts citā dalībvalstī, nevis Apvienotajā Karalistē, un tajā tika pieprasīts, lai
rīkojas tikai attiecīgās dalībvalsts muitas dienesti un Apvienotās Karalistes muitas
dienesti, šis pieprasījums paliek spēkā kā pieprasījums dalībvalstī, kurā tas iesniegts.



Lēmumi par pieprasījumu Savienībā apstiprināšanu No izstāšanās datuma lēmumi par
pieprasījumu Savienībā apstiprināšanu, ko pieņēmusi Apvienotās Karalistes kā
dalībvalsts kompetentā muitas nodaļa, pamatojoties uz Savienības tiesību aktiem,
vairs nav spēkā ES-27 valstīs.
Lēmumi par pieprasījumu Savienībā apstiprināšanu, kas pieņemti vienā no ES-27
dalībvalstīm, paliek spēkā ES-27 dalībvalstīs pēc izstāšanās datuma pat tad, ja
Apvienotās Karalistes muitas dienesti ir starp tiem muitas dienestiem, kurus lūdz
rīkoties. Ja pieprasījums Savienībā tika apstiprināts citā dalībvalstī, nevis Apvienotajā
Karalistē, un tajā tika pieprasīts, lai rīkojas tikai attiecīgās dalībvalsts muitas dienesti
un Apvienotās Karalistes muitas dienesti, šis lēmums paliek spēkā dalībvalstī, kurā
tas pieņemts.

Komisijas
tīmekļa
vietne
par
nodokļiem
un
muitas
savienību
(https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/counterfeit-piracyother-ipr-violations/defend-your-rights_en)
sniedz
vispārīgu
informāciju
par
noteikumiem par muitas darbu intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā. Šīs vietnes
vajadzības gadījumā tiks atjauninātas ar papildu informāciju.
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