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

Förenade kungariket anmälde den 29 mars 2017 sin avsikt att utträda ur unionen i
enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen. Detta innebär att om inte
något annat datum fastställs i ett ratificerat avtal om utträde1 kommer unionens hela
primär- och sekundärrätt att upphöra att vara tillämplig på Förenade kungariket med
verkan från och med den 30 mars 2019 kl. 00:00 (centraleuropeisk tid) (nedan kallad
utträdesdagen).2 Förenade kungariket kommer då att bli ett tredjeland3.
Förberedelserna inför utträdet är inte bara en fråga för EU och de nationella
myndigheterna, utan också för privata parter.
Mot bakgrund av den betydande osäkerhet som råder, särskilt i fråga om innehållet i ett
eventuellt avtal om utträde, vill kommissionen påminna innehavare av immateriella
rättigheter om de rättsliga konsekvenser som behöver beaktas när Förenade kungariket
blir ett så kallat tredjeland.
Med förbehåll för eventuella övergångsbestämmelser som kan ingå i ett eventuellt avtal
om utträde kommer EU:s regler om tullens säkerställande av skyddet för immateriella
rättigheter, i synnerhet Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/2013 av
den 12 juni 2013 om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter 4, från
och med utträdesdagen inte längre att vara tillämpliga på Förenade kungariket.
Detta får särskilt följande konsekvenser:
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
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Förhandlingar pågår med Förenade kungariket i syfte att nå ett avtal om utträde.
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I enlighet med artikel 50.3 i fördraget om Europeiska unionen får Europeiska rådet dessutom, i
samförstånd med Förenade kungariket, med enhällighet besluta att fördragen ska upphöra att vara
tillämpliga vid en senare tidpunkt.
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Ett tredjeland är ett land som inte är medlem i EU.
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Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/2013 av den 12 juni 2013 om tullens
säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter och upphävande av rådets förordning (EG) nr
1383/2003 (EUT L 181, 29.6.2013, s. 15).

behöriga tullenheten i enlighet med artiklarna 7–9 i förordning (EU) nr 608/2013 får
detta beslut verkan i 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 utträdesdagen kan
unionsansökningar inte längre lämnas in till Förenade kungarikets behöriga tullenhet.
Unionsansökningar som lämnats in i en av medlemsstaterna i EU-27 förblir giltiga i
EU-27 efter utträdesdagen även om Förenade kungarikets tullmyndigheter tillhör de
tullmyndigheter vilkas ingripande begärs. 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: Från och med utträdesdagen är
beslut om beviljande av unionsansökningar som antagits av den behöriga tullenheten
i Förenade kungariket i egenskap av medlemsstat och på grundval av unionsrätten
inte längre giltiga i EU-27.
Beslut om beviljande av unionsansökningar som antagits i en av medlemsstaterna i
EU-27 förblir giltiga i EU-27 efter utträdesdagen även om Förenade kungarikets
tullmyndigheter tillhör de tullmyndigheter vilkas ingripande begärts. 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.
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om
skatter
och
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(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.
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