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ИЗВЕСТИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
ОТТЕГЛЯНЕ НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО И ПРАВИЛА НА ЕС ЗА МАРКИТЕ И
ПРОМИШЛЕНИЯ ДИЗАЙН НА ОБЩНОСТТА ПО СИЛАТА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС)
2017/1001 ОТНОСНО МАРКАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И РЕГЛАМЕНТ (ЕО)
№ 6/2002 ОТНОСНО ПРОМИШЛЕНИЯ ДИЗАЙН НА ОБЩНОСТТА
На 29 март 2017 г. Обединеното кралство подаде уведомление за намерението си
да се оттегли от Съюза в съответствие с член 50 от Договора за Европейския съюз.
Това означава, че освен ако с ратифицирано споразумение за оттегляне1 не бъде
определена друга дата, цялото първично и вторично законодателство на Съюза ще
престане да се прилага по отношение на Обединеното кралство, считано от 00:00 ч.
централноевропейско време на 30 март 2019 г. („датата на оттегляне“)2. Тогава
Обединеното кралство ще стане „трета държава“3.
Подготовката за оттеглянето е въпрос, който засяга не само Съюза и националните
органи, но и частноправните субекти.
При спазване на всички преходни разпоредби, които може да бъдат предвидени в
евентуалното споразумение за оттегляне, считано от датата на оттеглянето,
правилата за марките на Съюза и за промишления дизайн на Общността повече
няма да се прилагат за Обединеното кралство.
В резултат на това марките на Съюза и промишлените дизайни на Общността,
регистрирани в съответствие с правото на ЕС (Регламент (ЕС) 2017/1001 относно
марката на Европейския съюз4 и Регламент (ЕО) № 6/2002 относно промишления
дизайн на Общността5), както и нерегистрираните промишлени дизайни на
Общността, до които на обществеността е предоставен достъп по начин, предвиден в
правото на Съюза (Регламент (ЕО) № 6/2002) преди датата на оттегляне, ще
продължат да бъдат валидни в 27-те държави членки, но вече няма да бъдат в сила в
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Понастоящем с Обединеното кралство се водят преговори за сключване на споразумение за оттегляне.
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Освен това в съответствие с член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз
Европейският съвет в съгласие с Обединеното кралство може да реши с единодушие, че
Договорите ще престанат да се прилагат на по-късна дата.
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Трета държава е държава, която не е членка на ЕС.
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Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно марката на
Европейския съюз, (ОВ L 154, 16.6.2017 г., стр. 1).
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Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета от 12 декември 2001 г. относно промишления дизайн на Общността
(ОВ L 3, 5.1.2002 г., стр. 1).

Обединеното кралство, считано от датата на оттегляне. Всяка заявка за марка на
Съюза или за регистриран промишлен дизайн на Общността, която е в процес на
разглеждане преди датата на оттегляне, вече няма да обхваща Обединеното
кралство, считано от тази дата. Всяко право, предоставено от Службата на
Европейския съюз за интелектуална собственост към датата на оттегляне или след
нея, ще се отнася само до 27-те държави членки. Всички съществуващи претенции за
предходност в заявки за марки на Съюза, основани на национални права върху
марки в Обединеното кралство, ще престанат да бъдат в сила в Съюза, считано от
датата на оттегляне6.
Освен това притежателите на международни регистрации на марки и дизайни,
посочващи Европейския съюз — преди датата на оттегляне — съгласно
Мадридската система за международна регистрация на марки и Хагската спогодба
за международно заявяване на промишлени образци, следва да имат предвид, че от
тази дата тези международните регистрации ще продължат да бъдат валидни само
в 27-те държави членки и няма да бъдат в сила в Обединеното кралство.
В това отношение на притежателите на марка на Европейския съюз по силата на
правото на Съюза, на регистриран промишлен дизайн на Общността или на
нерегистриран промишлен дизайн на Общността по силата на правото на Съюза, на
всички заявители за марка на Съюза или за регистриран промишлен дизайн на
Общността и на всички бизнес оператори, които може евентуално да се позоват на
такива разпоредби (наричани по-нататък носители на права и заявители), се
припомня, че подготовката за оттеглянето не засяга само европейските и
националните органи, но и частноправните субекти.
С оглед на значителната несигурност, по-специално по отношение на
съдържанието на евентуалното споразумение за оттегляне, на носителите на права
и заявителите се напомня за някои правни последици, произтичащи от прилаганите
в момента правила на правото на Съюза, които трябва да се имат предвид и да се
очакват, когато Обединеното кралство стане трета държава.
По-специално носителите на права и заявителите трябва да имат предвид следното:


Физическите или юридическите лица, чието местоживеене или седалище е само
в Обединеното кралство, ще трябва да бъдат представени пред Службата на
Европейския съюз за интелектуална собственост в съответствие с член 120,
параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1001 (относно марката на Европейския съюз)
и член 78, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 6/2002 (относно промишления
дизайн на Общността) във всички производства, предвидени в тези два
регламента, с изключение на подаването на заявка за марка на Съюза или на
заявка за регистриран промишлен дизайн на Общността.

Европейска комисия
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Служба на Европейския съюз
за интелектуална собственост

ЕС се опитва да намери решение на някои от проблемите, които могат да възникнат. Основните принципи,
съдържащи се в позицията на ЕС относно правата върху интелектуална собственост (включително
географските
означения),
ще
намерите
на
следния
адрес:
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-intellectual-property-rights-including-geographicalindications_en.
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