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ZAWIADOMIENIE DLA ZAINTERESOWANYCH STRON
WYSTĄPIENIE ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA Z UE A PRZEPISY UE DOTYCZĄCE
ZNAKÓW TOWAROWYCH I WZORÓW WSPÓLNOTOWYCH USTANOWIONE
W ROZPORZĄDZENIU (UE) 2017/1001 W SPRAWIE ZNAKU TOWAROWEGO UNII
EUROPEJSKIEJ I W ROZPORZĄDZENIU (WE) NR 6/2002 W SPRAWIE WZORÓW
WSPÓLNOTOWYCH

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 data.2 Zjednoczone Królestwo stanie wtedy „państwem trzecim”3.
Przygotowania do wystąpienia mają znaczenie nie tylko dla UE i władz krajowych, lecz
również dla podmiotów prywatnych.
Z zastrzeżeniem postanowień przejściowych, które mogą znaleźć się w ewentualnej
umowie o wystąpieniu, od dnia wystąpienia przepisy UE dotyczące unijnych znaków
towarowych i wzorów wspólnotowych nie będą już mieć zastosowania do
Zjednoczonego Królestwa.
W rezultacie unijne znaki towarowe i zarejestrowane wzory wspólnotowe zarejestrowane
zgodnie z prawem Unii (rozporządzenie (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego
Unii Europejskiej4 oraz rozporządzenie (WE) nr 6/2002 w sprawie wzorów
wspólnotowych5), jak i niezarejestrowane wzory wspólnotowe udostępnione publicznie
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Trwają negocjacje ze Zjednoczonym Królestwem zmierzające do zawarcia umowy o wystąpieniu.

2

Ponadto, zgodnie z art. 50 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, Rada Europejska, w porozumieniu ze
Zjednoczonym Królestwem, może jednomyślnie zadecydować, że Traktaty przestaną być stosowane
z późniejszą datą.
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Państwo trzecie to państwo niebędące członkiem UE.
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Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku
towarowego Unii Europejskiej, Dz.U. L 154 z 16.6.2017, s. 1.
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Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych, Dz.U. L 3
z 5.1.2002, s. 1.

przed dniem wystąpienia w sposób przewidziany w prawie Unii (rozporządzenie (WE)
nr 6/2002) będą w dalszym ciągu ważne w państwach członkowskich UE-27, ale
przestaną obowiązywać w Zjednoczonym Królestwie z dniem wystąpienia. Wszystkie
zgłoszenia unijnego znaku towarowego lub zarejestrowanego wzoru wspólnotowego
nierozpatrzone przed dniem wystąpienia nie będą już od tego dnia obejmować
Zjednoczonego Królestwa. Prawa przyznane przez Urząd Unii Europejskiej ds.
Własności Intelektualnej w dniu wystąpienia lub po tym dniu będą obejmować jedynie
27 państw członkowskich UE. Z dniem wystąpienia przestaną obowiązywać w UE
wszystkie zastrzeżenia starszeństwa unijnych znaków towarowych dokonane na
podstawie krajowych praw do znaków towarowych w Zjednoczonym Królestwie6.
Ponadto uprawnieni z międzynarodowej rejestracji znaków towarowych i wzorów,
którzy wyznaczyli Unię Europejską przed dniem wystąpienia na podstawie madryckiego
systemu międzynarodowej rejestracji znaków towarowych i haskiego systemu
międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, powinni mieć na uwadze, że od
dnia wystąpienia wspomniane międzynarodowe rejestracje zachowają ważność tylko
w 27 państwach członkowskich UE i w związku z tym nie będą już obowiązywały
w Zjednoczonym Królestwie.
Przypomina się zatem uprawnionym ze znaku towarowego Unii Europejskiej (UE) na
podstawie prawa Unii lub z zarejestrowanego wzoru wspólnotowego bądź
niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego na podstawie prawa Unii, wszystkim
zgłaszającym unijny znak towarowy lub zarejestrowany wzór wspólnotowy i wszystkim
podmiotom działającym na rynku, którzy potencjalnie mogą powoływać się na
wspomniane rozporządzenia (zwanym dalej „uprawnionym i zgłaszającym”), że
przygotowanie do wystąpienia nie jest wyłącznie sprawą organów europejskich
i krajowych, ale dotyczy również podmiotów prywatnych.
W związku ze znaczną niepewnością, w szczególności co do treści ewentualnej umowy
o wystąpieniu, wszystkim uprawnionym i zgłaszającym przypomina się o niektórych
skutkach prawnych, wynikających z obecnie obowiązujących przepisów prawa Unii
w sytuacji, kiedy Zjednoczone Królestwo stanie się państwem trzecim. Skutki takie
trzeba będzie uwzględnić i odpowiednio się do nich przygotować.
Uprawnieni i zgłaszający powinni wziąć pod uwagę w szczególności następujące
kwestie:
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Osoby fizyczne lub prawne, które mają miejsce zamieszkania lub siedzibę
wyłącznie w Zjednoczonym Królestwie, będą musiały być reprezentowane przed
Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w sposób zgodny
z art. 120 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/1001 (w sprawie wspólnotowego
znaku towarowego) oraz art. 78 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 6/2002 (w sprawie
wzorów wspólnotowych) we wszystkich postępowaniach przewidzianych w tych
dwóch rozporządzeniach, innych niż dokonanie zgłoszenia unijnego znaku
towarowego lub zarejestrowanego wzoru wspólnotowego.

UE dąży do wypracowania rozwiązań niektórych potencjalnych problemów. Podstawowe elementy stanowiska
UE dotyczącego praw własności intelektualnej (w tym oznaczeń geograficznych) dostępne są pod adresem:
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-intellectual-property-rights-includinggeographical-indications_en.
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