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AVIZ CĂTRE PĂRȚILE INTERESATE 

 

RETRAGEREA REGATULUI UNIT ȘI NORMELE UE PRIVIND ASIGURAREA RESPECTĂRII 

DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ DE CĂTRE AUTORITĂȚILE VAMALE 

La 29 martie 2017, Regatul Unit a notificat intenția sa de a se retrage din Uniune în 

temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Prin urmare, cu excepția 

cazului în care se stabilește o altă dată printr-un acord de retragere ratificat
1
, întreaga 

legislație primară și secundară a Uniunii va înceta să se mai aplice Regatului Unit de la 

30 martie 2019 („data retragerii”) ora 00:00 (CET)
2
. Regatul Unit va deveni în acel 

moment o „țară terță”
3
. 

Pregătirea pentru retragere este o chestiune de interes nu numai pentru UE și autoritățile 

naționale, ci și pentru entitățile din sectorul privat. 

Având în vedere gradul considerabil de incertitudine, în special în ceea ce privește 

conținutul unui eventual acord de retragere, titularilor de drepturi de proprietate 

intelectuală li se reamintesc consecințele juridice care vor trebui luate în considerare 

atunci când Regatul Unit va deveni o țară terță. 

Sub rezerva dispozițiilor tranzitorii care ar putea fi prevăzute într-un eventual acord de 

retragere, Regatului Unit nu i se mai aplică, de la data retragerii, normele UE privind 

asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale 

și, în special, Regulamentul (UE) nr. 608/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 12 iunie 2013 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate 

intelectuală de către autoritățile vamale
4
.  

Acest lucru are, în special, următoarele consecințe: 

În conformitate cu capitolul II secțiunea 1 din Regulamentul (UE) nr. 608/2013, un 

solicitant poate depune la serviciul vamal competent o cerere la nivelul Uniunii, prin care 

solicită autorităților vamale din acel stat membru și din unul sau mai multe alte state 

                                                 
1  Sunt în desfășurare negocieri cu Regatul Unit pentru a se ajunge la un acord de retragere. 

2  În plus, în conformitate cu articolul 50 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, Consiliul 

European, de comun acord cu Regatul Unit, poate decide în unanimitate că tratatele încetează să se 

mai aplice de la o dată ulterioară. 

3  O țară terță este o țară care nu este membră a UE. 

4  JO L 181, 29.6.2013, p. 15.  
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membre să intervină în ceea ce privește mărfurile susceptibile de a aduce atingere unui 

drept de proprietate intelectuală. În cazul unei cereri la nivelul Uniunii, dacă cererea este 

acceptată de serviciul vamal competent în conformitate cu articolele 7-9 din 

Regulamentul (UE) nr. 608/2013, această decizie produce efecte în toate statele membre 

în care se solicită intervenția autorităților vamale [articolul 10 alineatul (2) litera (b) din 

Regulamentul (UE) nr. 608/2013]. 

 Depunerea cererilor la nivelul Uniunii: Începând cu data retragerii, cererile la nivelul 

Uniunii nu mai pot fi depuse la serviciul vamal competent din Regatul Unit. 

Cererile la nivelul Uniunii depuse într-unul dintre statele membre ale UE-27 rămân 

valabile în UE-27 după data retragerii, chiar dacă autoritățile vamale din Regatul Unit 

se numără printre autoritățile vamale a căror intervenție este solicitată. Dacă o cerere 

la nivelul Uniunii a fost depusă într-un stat membru, altul decât Regatul Unit, pentru 

a solicita numai intervenția autorităților vamale din statul membru respectiv și a 

autorităților vamale din Regatul Unit, această cerere rămâne valabilă ca cerere 

națională pentru statul membru în care a fost depusă. 

 Deciziile de acceptare a cererilor la nivelul Uniunii: De la data retragerii, deciziile de 

acceptare a cererilor la nivelul Uniunii, adoptate de serviciul vamal competent din 

Regatul Unit în calitate de stat membru în temeiul dreptului Uniunii, nu mai sunt 

valabile în UE-27.  

Deciziile de acceptare a cererilor la nivelul Uniunii, adoptate într-unul dintre statele 

membre ale UE-27, rămân valabile în UE-27 după data retragerii, chiar dacă 

autoritățile vamale din Regatul Unit se numără printre autoritățile vamale a căror 

intervenție este solicitată. Dacă un stat membru, altul decât Regatul Unit, a adoptat o 

decizie de acceptare a unei cereri la nivelul Uniunii prin care se solicită numai 

intervenția autorităților vamale din acest stat membru și a autorităților vamale din 

Regatul Unit, decizia respectivă rămâne valabilă pentru statul membru în care a fost 

adoptată. 

Pe site-ul web al Comisiei privind impozitarea și uniunea vamală 

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

other-ipr-violations/defend-your-rights_en) sunt disponibile informații generale despre 

normele privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către 

autoritățile vamale. Aceste pagini vor fi actualizate cu noi informații, dacă va fi necesar.  
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