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OZNÁMENIE ZAINTERESOVANÝM STRANÁM
VYSTÚPENIE SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA A PRAVIDLÁ EÚ V OBLASTI PRESADZOVANIA
PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA COLNÝMI ORGÁNMI

Spojené kráľovstvo 29. marca 2017 predložilo oznámenie o úmysle vystúpiť z Únie
podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii. To znamená, že ak sa v ratifikovanej dohode
o vystúpení1 nestanoví iný dátum, na Spojené kráľovstvo sa od 30. marca 2019, 00:00 h
(SEČ) (ďalej len „dátum vystúpenia“) prestanú vzťahovať všetky primárne a sekundárne
právne predpisy Únie2. Spojené kráľovstvo sa následne stane „treťou krajinou“3.
Príprava na vystúpenie nie je len záležitosťou orgánov EÚ a vnútroštátnych orgánov, ale
aj súkromných subjektov.
Vzhľadom na značnú neistotu, najmä pokiaľ ide o obsah prípadnej dohody o vystúpení,
sa držiteľom práv duševného vlastníctva pripomínajú právne následky, ktoré treba
zohľadniť, keď sa Spojené kráľovstvo stane treťou krajinou.
S výhradou akýchkoľvek prechodných opatrení, ktoré môžu byť uvedené v prípadnej
dohode o vystúpení, od dátumu vystúpenia sa pravidlá EÚ v oblasti presadzovania práv
duševného vlastníctva colnými orgánmi, a najmä nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 608/2013 z 12. júna 2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva
colnými orgánmi4, už nebudú vzťahovať na Spojené kráľovstvo.
Bude to mať najmä tieto dôsledky:

Podľa oddielu 1 kapitoly II nariadenia (EÚ) č. 608/2013, žiadateľ môže podať na
príslušný colný útvar žiadosť na úrovni Únie, ktorou sa žiada, aby colné orgány daného
členského štátu a jedného alebo viacerých ďalších členských štátov prijali opatrenie
v súvislosti s tovarom podozrivým z porušovania práva duševného vlastníctva. V prípade
žiadosti na úrovni Únie, ktorú príslušný colný útvar schváli v súlade s článkami 7 až 9
nariadenia (EÚ) č. 608/2013, toto rozhodnutie nadobudne účinnosť vo všetkých
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členských štátoch, v ktorých sa požaduje prijatie opatrenia colných orgánov [článok 10
ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 608/2013].


Podávanie žiadostí na úrovni Únie: Ku dňu vystúpenia už nemožno žiadosti na úrovni
Únie podávať na colné útvary Spojeného kráľovstva.
Žiadosti na úrovni Únie podané v niektorom z členských štátov EÚ-27 ostávajú ku
dňu vystúpenia v platnosti aj v prípade, že medzi colné orgány, od ktorých sa
požaduje prijatie opatrenia, patria aj orgány Spojeného kráľovstva. Ak bola žiadosť
na úrovni Únie podaná v inom členskom štáte ako v Spojenom kráľovstve a žiada sa
v nej, aby prijali opatrenie iba colné orgány daného členského štátu a colné orgány
Spojeného kráľovstva, žiadosť ostane v platnosti ako vnútroštátna žiadosť členského
štátu, v ktorom bola podaná.



Rozhodnutia o schválených žiadostiach na úrovni Únie: Ku dňu vystúpenia už
rozhodnutia o schválení žiadostí na úrovni Únie, ktoré prijali príslušné colné útvary
Spojeného kráľovstva ako členského štátu na základe práva Únie nebudú platné
v EÚ-27.
Rozhodnutia o schválení žiadostí na úrovni Únie prijaté v niektorom z členských
štátov EÚ-27 ostávajú ku dňu vystúpenia v platnosti aj v prípade, že medzi colné
orgány, od ktorých sa požaduje prijatie opatrenia, patria aj orgány Spojeného
kráľovstva. Ak rozhodnutie o schválení žiadosti na úrovni Únie prijal iný členský
štáte ako Spojené kráľovstvo a žiada sa v nej, aby opatrenie prijali iba colné orgány
daného členského štátu a colné orgány Spojeného kráľovstva, žiadosť ostane
v platnosti ako vnútroštátna žiadosť členského štátu, v ktorom bola prijatá.

Všeobecné informácie o pravidlách presadzovania práv duševného vlastníctva colnými
orgánmi sú k dispozícii vo webovom sídle Komisie zameranom na dane a colnú úniu
(https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/counterfeit-piracyother-ipr-violations/defend-your-rights_en ). Tieto stránky budú v prípade potreby
doplnené o ďalšie aktuálne informácie.

Európska komisia
Generálne riaditeľstvo pre dane a colnú úniu

2

