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KÖZLEMÉNY AZ ÉRDEKELT FELEK RÉSZÉRE
AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EU-BÓL VALÓ KILÉPÉSE ÉS A VÉDJEGYEKRE ÉS KÖZÖSSÉGI
FORMATERVEZÉSI MINTÁKRA VONATKOZÓ –AZ EURÓPAI UNIÓS VÉDJEGYRŐL SZÓLÓ
(EU) 2017/1001 RENDELET ÉS A KÖZÖSSÉGI FORMATERVEZÉSI MINTÁRÓL SZÓLÓ
6/2002/EK RENDELET SZERINTI – UNIÓS SZABÁLYOK

Az Egyesült Királyság 2017. március 29-én az Európai Unióról szóló szerződés 50.
cikkének megfelelően bejelentette az Unióból való kilépésre vonatkozó szándékát. Ez azt
jelenti, hogy az elsődleges és másodlagos uniós jogszabályok 2019. március 30-án
közép-európai idő szerint 00:00 órától („a kilépés időpontja”) kezdődően nem
alkalmazandók többé az Egyesült Királyságra, kivéve, ha a kilépésről rendelkező,
megerősített megállapodás1 eltérő időpontot határoz meg2. Az Egyesült Királyság ezt
követően „harmadik ország”3 lesz.
A kilépésre való felkészülés nemcsak az EU és a nemzeti hatóságok ügye, hanem a
magánfeleket is érinti.
A kilépésről rendelkező esetleges megállapodásban foglalt bármely átmeneti
intézkedéstől függően a kilépés időpontjától kezdődően az európai uniós védjegyekre és
közösségi formatervezési mintákra vonatkozó uniós szabályok már nem alkalmazandók
az Egyesült Királyságra.
Ebből következően a kilépés időpontját megelőzően az uniós jog (az európai uniós
védjegyről szóló (EU) 2017/1001 rendelet4 és a közösségi formatervezési mintáról szóló,
6/2002/EK rendelet5) szerint lajstromozott európai uniós védjegyek és közösségi
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Az Egyesült Királysággal folyamatban vannak a kilépésről rendelkező megállapodásra irányuló
tárgyalások.
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Ezenkívül az Európai Unió működéséről szóló szerződés 50. cikkének (3) bekezdésével összhangban
az Európai Tanács az Egyesült Királysággal egyetértésben egyhangúlag határozhat úgy, hogy a
Szerződések hatálya az Egyesült Királyságra nézve egy későbbi időpontban szűnik meg.
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A harmadik ország olyan ország, amely nem tagja az EU-nak.
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Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1001 rendelete (2017. június 14.) az európai uniós védjegyről
(HL L 154., 2017.7.16., 1. o.).
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A Tanács 6/2002/EK rendelete (2001. december 12.) a közösségi formatervezési mintáról (HL L 3., 2002.1.5.,
1. o.).

formatervezési minták, illetve az uniós jogban (6/2002/EK rendelet) előírt módon
nyilvánosságra hozott lajstromozás nélküli közösségi formatervezési minták továbbra is
érvényesek lesznek az EU-27 tagállamaiban, az Egyesült Királyságban azonban a kilépés
időpontjától kezdődően hatályukat vesztik. Az európai uniós védjegyre vagy
lajstromozott közösségi formatervezési mintára irányuló minden olyan kérelem, amely a
kilépés időpontját megelőzően függőben van, a kilépés időpontjától kezdődően nem
terjed ki az Egyesült Királyságra. Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala által a
kilépés időpontjában vagy azt követően biztosított jog csak az EU-27 tagállamaira fog
vonatkozni. A kilépés időpontjától kezdődően hatályát veszti az EU-ban a szenioritás
igénylésére vonatkozó minden olyan kérelem, amely az egyesült királyságbeli nemzeti
védjegyjogokon alapul6.
Emellett figyelembe kell venniük a nemzetközi úton lajstromozott védjegyek és
formatervezési minták azon jogosultjainak, akik az erre irányuló, a védjegyek
nemzetközi lajstromozásáról szóló madridi rendszer és az ipari minták hágai nemzetközi
letétbe helyezési rendszere alapján tett bejelentésükben a kilépés időpontját megelőzően
az Európai Uniót jelölték meg, hogy e dátumtól kezdődően e nemzetközi lajstromozás
csak az EU-27 tagországaiban marad hatályban, azaz az Egyesült Királyságban már nem
lesz érvényes.
E tekintetben emlékeztetjük az uniós jog alapján európai uniós védjegyre jogosultakat, a
lajstromozott közösségi formatervezési minták jogosultjait, az uniós jog alapján
lajstromozás nélküli közösségi formatervezési mintára jogosultakat, az európai uniós
védjegyre vagy lajstromozott közösségi formatervezési mintára irányuló bejelentések
összes benyújtóját vagy bármely olyan üzleti szereplőt, amely esetlegesen az érintett
rendeletekre támaszkodhat (a továbbiakban: a jogosultak és a bejelentők), hogy a
kilépésre való felkészülés nemcsak az EU és a nemzeti hatóságok ügye, hanem a
magánfeleket is érinti.
A – különösen a kilépésről rendelkező megállapodás tartalmával kapcsolatos – jelentős
bizonytalanságokra tekintettel az összes jogosultat és bejelentőt emlékeztetni kell azokra
az uniós jog értelmében jelenleg alkalmazandó szabályokból eredő jogi
következményekre, amelyeket figyelembe kell venni és amelyekre fel kell készülni
akkor, amikor az Egyesült Királyság harmadik országgá válik.
Különösen a következőket kell figyelembe venniük a jogosultaknak és bejelentőknek:
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A lakóhellyel, illetve székhellyel kizárólag az Egyesült Királyságban rendelkező
természetes vagy jogi személyeknek az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala
előtti képviseletére az (európai uniós védjegyről szóló) (EU) 2017/1001 rendelet
120. cikke (1) bekezdésének és (a közösségi formatervezési mintáról szóló)
6/2002/EK rendelet 78. cikke (1) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni az
e két rendeletben szabályozott összes eljárás során, az európai uniós
védjegybejelentés vagy a közösségi formatervezési minta lajstromozására
irányuló bejelentés benyújtásának kivételével.

Az EU törekszik arra, hogy közös megegyezéssel megoldást találjon a fenti helyzetből esetlegesen adódó egyes
problémákra. A szellemi tulajdonhoz fűződő jogokra (ezen belül a földrajzi árujelzőkre) vonatkozó uniós
álláspont alapvető elveit lásd itt: https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-intellectualproperty-rights-including-geographical-indications_en.
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