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MEDDELELSE TIL INTERESSENTER
DET FORENEDE KONGERIGES UDTRÆDEN OG EU'S REGLER FOR VAREMÆRKER OG EFDESIGN I HENHOLD TIL FORORDNING (EU) 2017/1001 OM EU-VAREMÆRKER OG
FORORDNING (EF) NR. 6/2002 OM EF-DESIGN

Det Forenede Kongerige meddelte den 29. marts 2017 sin beslutning om at udtræde af
Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union. Det betyder, at
medmindre en ratificeret udtrædelsesaftale1 fastsætter en anden dato, vil al primær og
afledt EU-ret ophøre med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige den 30.
marts 2019 kl. 00.00 (CET) ("udtrædelsesdatoen")2. Det Forenede Kongerige vil
derefter være et tredjeland3.
Det er ikke alene EU-myndighederne og de nationale myndigheder, der skal træffe
forberedelser til udtrædelsen, men også private parter.
Medmindre der indføres en overgangsordning i en eventuel udtrædelsesaftale, vil EU's
regler for EU-varemærker og EF-design fra udtrædelsesdatoen ikke længere finde
anvendelse på Det Forenede Kongerige.
Som følge heraf vil EU-varemærker og EF-design, der er registreret i overensstemmelse
med EU-lovgivningen (henholdsvis forordning (EU) 2017/1001 om EU-varemærker4 og
forordning (EF) nr. 6/2002 om EF-design5), samt ikke-registreret EF-design, der er
offentliggjort som fastsat i EU-lovgivningen (forordning (EF) nr. 6/2002) inden
udtrædelsesdatoen, fortsat være gyldige i de 27 tilbageværende medlemsstater ("EU27"),
men vil ikke længere have virkning i Det Forenede Kongerige efter udtrædelsesdatoen.
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Forhandlingerne med Det Forenede Kongerige om en udtrædelsesaftale er undervejs.

2

Endvidere kan Det Europæiske Råd efter aftale med Det Forenede Kongerige med enstemmighed
beslutte, at traktaterne skal ophøre med at finde anvendelse fra en senere dato, jf. artikel 50, stk. 3,
i traktaten om Den Europæiske Union.
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Et tredjeland er et land, som ikke er medlem af Unionen
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Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-varemærker (EUT L 154 af
16.6.2017, s. 1).
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Rådets forordning (EF) nr. 6/2002 af 12. december 2001 om EF-design (EFT L 3 af 5.1.2002, s. 1).

Alle ansøgninger om EU-varemærke eller registreret EF-design, som endnu ikke er
blevet færdigbehandlet på udtrædelsesdatoen, vil ikke længere omfatte Det Forenede
Kongerige fra denne dato. Alle rettigheder, der er tildelt af Den Europæiske Unions
Kontor for Intellektuel Ejendomsret på eller efter udtrædelsesdatoen, vil kun dække
EU27. Alle eksisterende påberåbelser af anciennitet for EU-varemærker på grundlag af
nationale varemærkerettigheder i Det Forenede Kongerige ophører med at have virkning
i EU fra udtrædelsesdatoen6.
Indehavere af internationale registreringer af varemærker og design, der inden
udtrædelsesdatoen har udpeget Den Europæiske Union i henhold til Madrid-ordningen
om den internationale registrering af varemærker og Haag-ordningen for international
deponering af industrielle design, bør desuden være opmærksomme på, at sådanne
internationale registreringer fra denne dato kun vil være gyldige i EU27 og ikke længere
have virkning i Det Forenede Kongerige.
Indehavere af et EU-varemærke i henhold til EU-lovgivningen, indehavere af et
registreret EF-design, indehavere af et ikke-registreret EF-design i henhold til EU-retten,
ansøgere om et EU-varemærke, ansøgere om et registreret EF-design samt virksomheder,
der potentielt kan påberåbe sig sådanne forordninger (i det følgende samlet benævnt
"rettighedshavere og ansøgere") gøres i denne forbindelse opmærksomme på, at
forberedelserne til udtrædelsen ikke kun er et anliggende for europæiske og nationale
myndigheder, men også for private aktører.
På grund af den betydelige usikkerhed, der hersker, især om indholdet af en eventuel
udtrædelsesaftale, bør alle rettighedshavere og ansøgere være opmærksomme på de
juridiske konsekvenser, der følger af gældende EU-retlige regler, når Det Forenede
Kongerige overgår til at være et tredjeland.
Navnlig bør rettighedshavere og ansøgere være opmærksomme på følgende:


Fysiske eller juridiske personer, der udelukkende har bopæl eller sæde i Det
Forenede Kongerige, skal lade sig repræsentere ved Den Europæiske Unions
Kontor for Intellektuel Ejendomsret i overensstemmelse med artikel 120, stk. 1, i
forordning (EU) 2017/1001 (om EU-varemærker) og artikel 78, stk. 1, i
forordning (EF) nr. 6/2002 (om EF-design) i alle procedurer, der er fastsat i
henhold til disse to forordninger, bortset fra indgivelse af en ansøgning om et EUvaremærke eller en ansøgning om registrering af et EF-design.
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Den Europæiske Unions Kontor
for Intellektuel Ejendomsret

EU søger at løse nogle af de problemer, der kan opstå. De centrale punkter i EU's holdning til intellektuelle
ejendomsrettigheder (herunder geografiske betegnelser) findes her:
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-intellectual-property-rights-including-geographicalindications_da.
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