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ZAWIADOMIENIE DLA ZAINTERESOWANYCH STRON
WYSTĄPIENIE ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA Z UE A PRZEPISY UE W DZIEDZINIE
EGZEKWOWANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ PRZEZ ORGANY CELNE

W dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo złożyło notyfikację o zamiarze
wystąpienia z Unii Europejskiej zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej. Oznacza
to, że całe unijne prawo pierwotne i wtórne przestanie się stosować do Zjednoczonego
Królestwa od dnia 30 marca 2019 r. od godz. 00.00 czasu środkowoeuropejskiego
(„dzień wystąpienia”), chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu1 zostanie
ustalona inna data2. Zjednoczone Królestwo stanie się wtedy „państwem trzecim”3.
Przygotowania do wystąpienia mają znaczenie nie tylko dla UE i władz krajowych, lecz
również dla podmiotów prywatnych.
W związku ze znaczną niepewnością, w szczególności co do treści ewentualnej umowy
o wystąpieniu, właścicielom praw własności intelektualnej przypomina się o skutkach
prawnych, które trzeba będzie uwzględnić w sytuacji, kiedy Zjednoczone Królestwo
stanie się państwem trzecim.
Z zastrzeżeniem postanowień przejściowych, które mogą znaleźć się w ewentualnej
umowie o wystąpieniu, od dnia wystąpienia przepisy UE dotyczące egzekwowania praw
własności intelektualnej przez organy celne, w szczególności rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie
egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne4, nie będą już mieć
zastosowania do Zjednoczonego Królestwa.
W szczególności będzie to miało następujące konsekwencje:

Zgodnie z rozdziałem II sekcja 1 rozporządzenia (UE) nr 608/2013 wnioskodawcy mogą
składać do właściwych służb celnych wniosek unijny o podjęcie przez organy celne
danego państwa członkowskiego oraz jednego lub większej liczby innych państw
członkowskich działań w odniesieniu do towarów, co do których zachodzi podejrzenie
naruszenia prawa własności intelektualnej. W przypadku wniosków unijnych, jeżeli
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właściwe służby celne uwzględniają wniosek zgodnie z art. 7–9 rozporządzenia (UE)
nr 608/2013, decyzja taka staje się skuteczna we wszystkich państwach członkowskich,
w których zwrócono się o podjęcie działania przez organy celne (art. 10 ust. 2 lit. b)
rozporządzenia (UE) nr 608/2013).


Składanie wniosków unijnych: Od dnia wystąpienia do właściwych służb celnych
Zjednoczonego Królestwa nie będzie można już składać wniosków unijnych.
Wnioski unijne złożone w jednym z państw członkowskich UE-27 pozostają od dnia
wystąpienia ważne w UE-27, nawet jeśli wśród organów celnych, do których
zwrócono się o podjęcie działania, znajdują się organy celne Zjednoczonego
Królestwa. W przypadku gdy wniosek unijny złożono w państwie członkowskim
innym niż Zjednoczone Królestwo, a we wniosku tym zwrócono się o podjęcie
działania tylko przez organy celne tego państwa członkowskiego oraz organy celne
Zjednoczonego Królestwa, wniosek ten pozostaje ważny jako wniosek krajowy
w odniesieniu do państwa członkowskiego, w którym został on złożony.



Decyzje uwzględniające wnioski unijne: Wraz z dniem wystąpienia decyzje
uwzględniające wnioski unijne, przyjęte przez właściwe służby celne Zjednoczonego
Królestwa jako państwa członkowskiego na podstawie prawa Unii, utracą ważność w
UE-27.
Decyzje uwzględniające wnioski unijne przyjęte w jednym z państw członkowskich
UE-27 pozostają od dnia wystąpienia ważne w UE-27, nawet jeśli wśród organów
celnych, do których zwrócono się o podjęcie działania, znajdują się organy celne
Zjednoczonego Królestwa. W przypadku gdy decyzję uwzględniającą wniosek unijny
przyjęto w państwie członkowskim innym niż Zjednoczone Królestwo, a we wniosku
tym zwrócono się o podjęcie działania tylko przez organy celne tego państwa
członkowskiego oraz organy celne Zjednoczonego Królestwa, decyzja ta pozostaje
ważna w odniesieniu do państwa członkowskiego, w którym została ona przyjęta.

Ogólne informacje o przepisach dotyczących egzekwowania praw własności
intelektualnej przez organy celne można znaleźć na stronie internetowej Komisji
Europejskiej
dotyczącej
podatków
i unii
celnej
(https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/counterfeit-piracyother-ipr-violations/defend-your-rights_en). W razie potrzeby na stronie tej będą
zamieszczane dodatkowe informacje.
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