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OBVESTILO DELEŽNIKOM
IZSTOP ZDRUŽENEGA KRALJESTVA IN PRAVILA EU NA PODROČJU UVELJAVLJANJA
PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE S STRANI CARINSKIH ORGANOV

Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 v skladu s členom 50 Pogodbe o Evropski uniji
predložilo uradno obvestilo o nameri o izstopu iz Unije. To pomeni, da bo od 00.00 ure
30. marca 2019 (po srednjeevropskem času) (datum izstopa) za Združeno kraljestvo
prenehala veljati vsa primarna in sekundarna zakonodaja Unije, razen če se z
ratificiranim sporazumom o izstopu1 določi drug datum.2 Takrat bo Združeno kraljestvo
postalo „tretja država“3.
Priprave na izstop ne zadevajo samo organov EU in nacionalnih organov, ampak tudi
zasebne subjekte.
Glede na precejšnjo negotovost, predvsem v zvezi z vsebino morebitnega sporazuma o
izstopu, je treba imetnike pravic intelektualne lastnine opozoriti na pravne posledice, ki
jih bo treba upoštevati, ko bo Združeno kraljestvo postalo tretja država.
Ob pridržku vseh prehodnih določb, ki bi jih lahko vseboval morebitni sporazum o
izstopu, se od datuma izstopa za Združeno kraljestvo ne bodo več uporabljala pravila EU
o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine s strani carinskih organov, zlasti ne Uredba
(EU) št. 608/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o uveljavljanju
pravic intelektualne lastnine s strani carinskih organov4.
To ima zlasti naslednje posledice:

V skladu z oddelkom 1 poglavja II Uredbe (EU) št. 608/2013 lahko vložnik pri
pristojnem carinskem oddelku vloži zahtevo na ravni Unije, s katero od carinskih
organov te države članice in ene ali več drugih držav članic zahteva, da ukrepajo v zvezi
z blagom, pri katerem obstaja sum kršitve pravice intelektualne lastnine. Kadar pristojni
carinski oddelek zahtevi na ravni Unije ugodi v skladu s členi 7 do 9 Uredbe (EU)
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št. 608/2013, začne ta odločba veljati v vseh državah članicah, v katerih se zahteva
ukrepanje carinskih organov (člen 10(2)(b) Uredbe (EU) št. 608/2013).


Vložitev zahtev na ravni Unije: Od datuma izstopa zahtev na ravni Unije ne bo več
mogoče vložiti pri pristojnem carinskem oddelku Združenega kraljestva.
Zahteve na ravni Unije, vložene v eni od držav članic EU-27, v EU-27 od datuma
izstopa še vedno veljajo, tudi če so med carinskimi organi, od katerih se zahteva
ukrepanje, carinski organi Združenega kraljestva. Če je bila zahteva na ravni Unije
vložena v državi članici, ki ni Združeno kraljestvo, in se je z njo zahtevalo ukrepanje
samo od carinskih organov te države članice in carinskih organov Združenega
kraljestva, ta zahteva še naprej velja kot zahteva na nacionalni ravni za državo
članico, v kateri je bila vložena.



Odločbe, ki zadevajo zahteve na ravni Unije, ki jim je bilo ugodeno: Od datuma
izstopa odločbe, s katerimi se je ugodilo zahtevam na ravni Unije in jih je sprejel
pristojni carinski oddelek Združenega kraljestva kot države članice na podlagi prava
Unije, v EU-27 ne veljajo več.
Odločbe, s katerimi se ugodi zahtevam na ravni Unije in so sprejete v eni od držav
članic EU-27, v EU-27 od datuma izstopa še vedno veljajo, tudi če so med carinskimi
organi, od katerih se zahteva ukrepanje, carinski organi Združenega kraljestva. Če je
odločbo, s katero se je ugodilo zahtevi na ravni Unije, sprejela država članica, ki ni
Združeno kraljestvo, z njo pa se je zahtevalo ukrepanje samo od carinskih organov te
države članice in carinskih organov Združenega kraljestva, ta odločba še naprej velja
za državo članico, v kateri je bila sprejeta.

Splošne informacije o pravilih o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine s strani
carinskih organov so na voljo na spletišču Komisije za obdavčenje in carinsko unijo
(https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/counterfeit-piracyother-ipr-violations/defend-your-rights_en). Te strani bodo po potrebi posodobljene z
dodatnimi informacijami.
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