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TIEDONANTO
YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN ERO EUROOPAN UNIONISTA JA EUROOPAN UNIONIN
TAVARAMERKISTÄ ANNETUN ASETUKSEN (EU) 2017/1001 MUKAISET
TAVARAMERKKEJÄ SEKÄ YHTEISÖMALLISTA ANNETUN ASETUKSEN (EY) N:O 6/2002
MUKAISET YHTEISÖMALLEJA KOSKEVAT SÄÄNNÖT

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 29. maaliskuuta 2017 aikomuksestaan erota unionista
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että
jollei ratifioidussa erosopimuksessa1 määrätä eri päivämäärästä, unionin
primaarioikeuden ja johdetun oikeuden soveltaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan
lakkaa 30. maaliskuuta 2019 klo 00.00 (Keski-Euroopan aikaa), jäljempänä
’eroamispäivä’.2 Tämän seurauksena Yhdistyneestä kuningaskunnasta tulee ’kolmas
maa’3.
Erovalmistelut eivät kosketa ainoastaan EU:ta ja kansallisia viranomaisia vaan myös
yksityisiä tahoja.
Jollei mahdolliseen erosopimukseen sisälly siirtymäjärjestelyjä, EU:n tavaramerkkejä ja
yhteisömalleja koskevia EU:n sääntöjä ei eroamispäivästä alkaen enää sovelleta
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.
Tämän seurauksena EU:n tavaramerkit ja yhteisömallit, jotka on rekisteröity unionin
lainsäädännön (asetus (EU) 2017/1001 Euroopan unionin tavaramerkistä4 ja asetus (EY)
N:o 6/2002 yhteisömallista5) mukaisesti, samoin kuin ennen eroamispäivää yleisön
saataville unionin lainsäädännössä (asetus (EY) N:o 6/2002) säädetyllä tavalla asetetut
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Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käydään parhaillaan neuvotteluja erosopimuksesta.
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Lisäksi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 3 kohdan mukaisesti Eurooppa-neuvosto
voi yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa päättää yksimielisesti, että
perussopimusten soveltaminen lakkaa jonakin myöhempänä päivänä.
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Kolmas maa on maa, joka ei ole EU:n jäsenvaltio.
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Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1001, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2017, Euroopan
unionin tavaramerkistä (EUVL L 154, 16.6.2017, s. 1).
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Neuvoston asetus (EY) N:o 6/2002, annettu 12 päivänä joulukuuta 2001, yhteisömallista (EYVL L 3, 5.1.2002, s.
1).

rekisteröimättömät yhteisömallit ovat edelleen voimassa EU:n 27 jäsenvaltiossa mutta
niillä ei ole enää vaikutusta Yhdistyneessä kuningaskunnassa eroamispäivästä alkaen.
Mikään EU:n tavaramerkkiä tai rekisteröityä yhteisömallia koskeva hakemus, joka on
vireillä ennen eroamispäivää, ei enää kata Yhdistynyttä kuningaskuntaa kyseisestä
päivästä alkaen. Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston eroamispäivänä tai sen
jälkeen myöntämät oikeudet kattavat vain EU:n 27 jäsenvaltiota. Kaikki ennen
eroamispäivää tehdyt EU:n tavaramerkkejä koskevat aiemmuusvaatimukset, jotka
perustuvat kansallisiin tavaramerkkioikeuksiin Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ovat
EU:ssa vailla vaikutusta eroamispäivästä alkaen.6
Lisäksi tavaramerkkien ja mallien kansainvälisten rekisteröintien haltijoiden, jotka ovat
nimenneet Euroopan unionin ennen eroamispäivää tavaramerkkien kansainvälistä
rekisteröintiä koskevan Madridin järjestelmän ja teollismallien kansainvälistä
tallettamista koskevan Haagin järjestelmän mukaisesti, olisi otettava huomioon, että
kyseisestä päivästä alkaen nämä kansainväliset rekisteröinnit ovat edelleen voimassa
ainoastaan EU:n 27 jäsenvaltiossa, eikä niillä sen vuoksi ole enää vaikutusta
Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
Tältä osin unionin lainsäädännön mukaisen Euroopan unionin tavaramerkin haltijoita tai
unionin lainsäädännön mukaisen rekisteröidyn yhteisömallin tai rekisteröimättömän
yhteisömallin haltijoita, kaikkia EU-tavaramerkin tai rekisteröidyn yhteisömallin
hakijoita tai muita toimijoita, jotka mahdollisesti voivat vedota mainittuihin asetuksiin,
jäljempänä ’oikeudenhaltijat ja hakijat’, muistutetaan siitä, että erovalmistelut eivät
kosketa ainoastaan EU:ta ja kansallisia viranomaisia vaan myös yksityisiä tahoja.
Koska tilanteeseen liittyy huomattavia epävarmuustekijöitä erityisesti mahdollisen
erosopimuksen sisällön osalta, kaikkia oikeudenhaltijoita ja hakijoita muistutetaan
tietyistä oikeudellisista seurauksista, jotka johtuvat unionin lainsäädännön tällä hetkellä
sovellettavista säännöistä silloin, kun Yhdistyneestä kuningaskunnasta tulee kolmas maa,
ja jotka pitää ottaa huomioon ja ennakoida.
Oikeudenhaltijoiden ja hakijoiden olisi otettava huomioon erityisesti seuraavat seikat:


Luonnollisilla henkilöillä tai oikeushenkilöillä, joilla on kotipaikka tai
toimipaikka ainoastaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa, on oltava Euroopan
unionin teollis- ja tekijänoikeusvirastossa Euroopan unionin tavaramerkistä
annetun asetuksen (EU) 2017/1001 120 artiklan 1 kohdan ja yhteisömallista
annetun asetuksen (EY) N:o 6/2002 78 artiklan 1 kohdan mukaisesti edustaja
kaikissa menettelyissä, joista säädetään kyseisissä kahdessa asetuksessa, silloin
kun on kyse muusta asiasta kuin EU-tavaramerkkiä koskevasta hakemuksesta tai
rekisteröityä yhteisömallia koskevasta hakemuksesta.

Euroopan komissio
Sisämarkkinoiden, teollisuuden,
yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto
6

Euroopan unionin
teollisoikeuksien virasto

EU pyrkii sopimaan ratkaisuista joihinkin ongelmiin, joita saattaa syntyä. Teollis- ja tekijänoikeuksia (myös
maantieteellisiä merkintöjä) koskevan EU:n kannan keskeiset periaatteet ovat saatavilla osoitteessa
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-intellectual-property-rights-including-geographicalindications_en
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