
 

 

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ 
ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И МИТНИЧЕСКИ СЪЮЗ“ 

Брюксел, 4 юни 2018 г. 

ИЗВЕСТИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ 

 

ОТТЕГЛЯНЕ НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО И ПРАВИЛА НА ЕС В ОБЛАСТТА НА 

ЗАЩИТАТА НА ПРАВАТА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ, 

ОСЪЩЕСТВЯВАНА ОТ МИТНИЧЕСКИТЕ ОРГАНИ 

На 29 март 2017 г. Обединеното кралство подаде уведомление за намерението си 

да се оттегли от Съюза в съответствие с член 50 от Договора за Европейския съюз. 

Това означава, че освен ако с ратифицирано споразумение за оттегляне
1
 не бъде 

определена друга дата, цялото първично и вторично законодателство на Съюза ще 

престане да се прилага по отношение на Обединеното кралство, считано от 00:00 ч. 

централноевропейско време на 30 март 2019 г. („датата на оттегляне“)
2
. Тогава 

Обединеното кралство ще стане „трета държава“
3
. 

Подготовката за оттеглянето е въпрос, който засяга не само Съюза и националните 

органи, но и частноправните субекти. 

С оглед на значителната неопределеност, по-специално по отношение на 

съдържанието на евентуалното споразумение за оттегляне, на притежателите на 

права върху интелектуална собственост се напомнят правните последици, които 

трябва да се имат предвид, когато Обединеното кралство стане трета държава. 

При спазване на всички преходни разпоредби, които може да бъдат предвидени в 

евентуалното споразумение за оттегляне, считано от датата на оттеглянето, 

правилата на Съюза относно защитата на правата върху интелектуалната 

собственост, осъществявана от митническите органи, и по-специално Регламент 

(ЕС) № 608/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно 

защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от 

митническите органи
4
, няма вече да се прилагат по отношение на Обединеното 

кралство.  

По-специално това ще има следните последици: 

                                                 
1  Понастоящем с Обединеното кралство се водят преговори за сключване на споразумение за 

оттегляне. 

2  Освен това в съответствие с член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз 

Европейският съвет в съгласие с Обединеното кралство може да реши с единодушие, че 

Договорите ще престанат да се прилагат на по-късна дата. 

3  Трета държава е държава, която не е членка на ЕС. 

4  ОВ L 181, 29.6.2013 г., стр. 15.  
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В съответствие с глава II, раздел 1 от Регламент (ЕС) № 608/2013 подател може да 

представи на компетентния митнически отдел съюзно заявление, с което да поиска 

митническите органи на тази държава членка и на една или повече други държави 

членки да предприемат действия по отношение на стоките, за които се предполага, 

че нарушават право върху интелектуалната собственост. В случай на съюзно 

заявление, одобрено от компетентния митнически отдел в съответствие с членове 

7—9 от Регламент (ЕС) № 608/2013, това решение влиза в сила във всички държави 

членки, в които се иска намеса на митническите органи (член 10, параграф 2, 

буква б) от Регламент (ЕС) № 608/2013). 

 Подаване на съюзни заявления: Считано от датата на оттегляне, съюзни 

заявления вече не могат да се подават до компетентния митнически отдел на 

Обединеното кралство. 

Съюзните заявления, подадени в една от държавите членки на ЕС-27, остават 

валидни в 27-те държави членки на Съюза, считано от датата на оттеглянето, 

дори ако митническите органи на Обединеното кралство са сред митническите 

органи, от които се иска да предприемат действия. Когато съюзно заявление е 

било подадено в държава членка, различна от Обединеното кралство, и с него 

се иска само митническите органи на тази държава членка и митническите 

органи на Обединеното кралство да предприемат действия, заявлението остава 

валидно като национално заявление за държавата членка, в която е било 

подадено. 

 Решения относно одобрени съюзни заявления: Считано от датата на оттегляне, 

решенията за одобряване на съюзни заявления, приети от компетентния 

митнически отдел на Обединеното кралство в качеството му на държава членка 

въз основа на правото на Съюза, вече не са валидни в 27-те държави членки на 

ЕС.  

Решенията за одобряване на съюзни заявления, приети в една от държавите 

членки на ЕС-27, остават валидни в 27-те държави членки на Съюза, считано от 

датата на оттеглянето, дори ако митническите органи на Обединеното кралство 

са сред митническите органи, от които се иска да предприемат действия. Когато 

държава членка, различна от Обединеното кралство, е приела решение за 

одобряване на съюзно заявление, с което се иска само митническите органи на 

тази държава членка и митническите органи на Обединеното кралство да 

предприемат действия, това решение остава валидно за държавата членка, в 

която е било прието. 

Уебсайтът на Комисията относно данъчното облагане и митническия съюз 

(https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/counterfeit-piracy-

other-ipr-violations/defend-your-rights_en) предоставя обща информация за защитата 

на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите 

органи. Тези страници ще бъдат актуализирани с допълнителна информация, при 

необходимост.  

 

 

Европейска комисия  

Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“  


