
 

 

 

COMISIA EUROPEANĂ 
DIRECȚIA GENERALĂ IMPOZITARE ȘI UNIUNE VAMALĂ 
 
 

Bruxelles, 17 august 2020 

REV2 – înlocuiește avizul (REV1) 

din data de 4 iunie 2018 

AVIZ CĂTRE PĂRȚILE INTERESATE  

  

RETRAGEREA REGATULUI UNIT ȘI NORMELE UE PRIVIND ASIGURAREA RESPECTĂRII 

DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ DE CĂTRE AUTORITĂȚILE VAMALE  

La 1 februarie 2020, Regatul Unit s-a retras din Uniunea Europeană și a devenit o țară 

terță
1
. Acordul de retragere

2
 prevede o perioadă de tranziție care se încheie la 

31 decembrie 2020. Până la această dată, dreptul UE se va aplica integral Regatului Unit 

și pe teritoriul acestuia
3
.  

În perioada de tranziție, UE și Regatul Unit vor negocia un acord privind un nou 

parteneriat, care să prevadă în special o zonă de liber schimb. Cu toate acestea, nu este 

sigur că un astfel de acord va fi încheiat și va intra în vigoare la sfârșitul perioadei de 

tranziție. În orice caz, un astfel de acord va crea o relație care, în ceea ce privește 

condițiile de acces pe piață, va fi foarte diferită de participarea Regatului Unit la piața 

internă
4
, la uniunea vamală a UE, precum și la domeniul TVA și al accizelor.  

Prin urmare, tuturor părților interesate, în special operatorilor economici, li se amintește 

situația juridică aplicabilă după încheierea perioadei de tranziție (partea A de mai jos). 

Prin prezentul aviz se explică, de asemenea, normele aplicabile în Irlanda de Nord după 

încheierea perioadei de tranziție (partea B de mai jos). 

Recomandări pentru părțile interesate: 

Ținând seama de consecințele expuse în prezentul aviz, li se recomandă, în special, 

părților interesate:  

- să reflecteze cu atenție asupra locului în care pot depune cereri de intervenție la 

nivelul Uniunii în temeiul Regulamentului (UE) nr. 608/2013; 

                                                 
1
  O țară terță este o țară care nu este membră a Uniunii Europene. 

2
  Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană 

și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (JO L 29, 31.1.2020, p. 7) („Acordul de retragere”). 

3
  Cu anumite excepții prevăzute la articolul 127 din Acordul de retragere, dintre care niciuna nu este 

relevantă în contextul prezentului aviz. 

4
  În particular, un acord de liber schimb nu include concepte legate de piața internă (în domeniul 

bunurilor și serviciilor), cum ar fi recunoașterea reciprocă, principiul țării de origine și armonizarea. 

De asemenea, un acord de liber schimb nu elimină formalitățile și controalele vamale, precum cele 

privind originea mărfurilor și a materialelor care intră în componența acestora, și nici interdicțiile și 

restricțiile referitoare la importuri și exporturi. 
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- să evalueze necesitatea de a obține, după încheierea perioadei de tranziție, 

protecția autorităților vamale din Regatul Unit în temeiul legislației naționale 

aplicabile în Regatul Unit. 

 

Vă rugăm să rețineți că: 

Prezentul aviz nu se referă la:  

- drepturile de proprietate intelectuală specifice din UE; 

- normele UE privind epuizarea drepturilor de proprietate intelectuală
5
; 

- normele UE privind cooperarea judiciară în materie civilă și comercială („dreptul 

internațional privat european”). 

În legătură cu aceste aspecte sunt în curs de elaborare sau au fost publicate alte avize
6
. 

În plus, se atrage atenția asupra avizului generic privind interdicțiile și restricțiile, 

inclusiv licențele de import/export. 

A. SITUAȚIA JURIDICĂ DUPĂ ÎNCHEIEREA PERIOADEI DE TRANZIȚIE 

După încheierea perioadei de tranziție, Regatului Unit nu i se mai aplică 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
7
. Acest lucru are, în special, următoarele 

consecințe: 

Autoritățile vamale din UE vor trebui să aplice controalele prevăzute în Regulamentul 

(UE) nr. 608/2013 pentru circulația mărfurilor între UE și Regatul Unit. 

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 statul membru respectiv și din unul sau mai multe alte 

state membre să intervină asupra mărfurilor 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 capitolul II secțiunea 2 din Regulamentul (UE) 

nr. 608/2013, această decizie produce efecte în toate statele membre în care se solicită 

                                                 
5
  În orice caz, se reamintește faptul că Regulamentul (UE) nr. 608/2013 nu se aplică în cazul comerțului 

paralel ilegal și al „depășirilor”, a se vedea articolul 1 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 

nr. 608/2013. 

6
  https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-

partnership/preparing-end-transition-period_ro  

7
  JO L 181, 29.6.2013, p. 15.  

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/preparing-end-transition-period_ro
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/preparing-end-transition-period_ro
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intervenția autorităților vamale [articolul 10 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul 

(UE) nr. 608/2013].  

 Depunerea cererilor la nivelul Uniunii: După încheierea perioadei de tranziție, 

cererile la nivelul Uniunii nu mai pot fi depuse la serviciul vamal competent din 

Regatul Unit. 

Cererile la nivelul Uniunii depuse înainte de încheierea perioadei de tranziție în unul 

dintre statele membre ale UE, altul decât Regatul Unit, rămân valabile în Uniunea 

Europeană după încheierea perioadei de tranziție, chiar dacă autoritățile vamale din 

Regatul Unit se numără printre autoritățile vamale cărora li se solicită intervenția. Cu 

toate acestea, cererea respectivă nu va mai fi aplicabilă în Regatul Unit. 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 asupra cererilor la nivelul Uniunii acceptate: Deciziile de acceptare a 

cererilor la nivelul Uniunii, adoptate de serviciul vamal competent din Regatul Unit, 

nu mai sunt valabile în UE după încheierea perioadei de tranziție. Acești titulari de 

decizii trebuie să depună o nouă cerere la nivelul Uniunii în unul dintre statele 

membre ale UE pentru a obține o decizie de acceptare a cererii pentru statul membru 

(statele membre) selectat(e) la momentul depunerii cererii. 

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

membre ale UE, rămân valabile în Uniunea Europeană după încheierea perioadei de 

tranziție, chiar dacă autoritățile vamale din Regatul Unit se numără printre autoritățile 

vamale cărora li se solicită intervenția. 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. 

B. NORMELE APLICABILE ÎN IRLANDA DE NORD DUPĂ ÎNCHEIEREA PERIOADEI DE 

TRANZIȚIE 

După încheierea perioadei de tranziție se aplică Protocolul privind Irlanda/Irlanda de 

Nord („Protocolul I/IN”)
8
. Protocolul I/IN este supus consimțământului periodic 

exprimat de Adunarea Legislativă a Irlandei de Nord, iar perioada inițială de aplicare este 

de 4 ani după încheierea perioadei de tranziție
9
.  

Ca urmare a Protocolului I/IN, anumite dispoziții ale dreptului UE sunt aplicabile 

inclusiv Regatului Unit și pe teritoriul acestuia în ceea ce privește Irlanda de Nord. Prin 

Protocolul I/IN, UE și Regatul Unit au convenit, în plus, că în măsura în care normele UE 

                                                 
8
  Articolul 185 din Acordul de retragere.  

9
  Articolul 18 din Protocolul I/IN. 
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se aplică Regatului Unit și pe teritoriul acestuia în ceea ce privește Irlanda de Nord, 

aceasta din urmă este tratată ca și cum ar fi un stat membru
10

. 

Protocolul I/IN prevede că Regulamentul (UE) nr. 608/2013 se aplică Regatului Unit și 

pe teritoriul acestuia în ceea ce privește Irlanda de Nord
11

 pentru:  

 drepturile de proprietate intelectuală protejate conform legislației Regatului Unit în 

Irlanda de Nord
12

; și 

 drepturile de proprietate intelectuală ale UE, care, în temeiul protocolului I/IN, sunt 

protejate în Irlanda de Nord
13

, și anume:  

 indicațiile geografice sau denumirile de origine protejate ale produselor agricole 

și alimentare, prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1151/2012
14

; 

 indicațiile geografice ale băuturilor spirtoase, prevăzute în Regulamentul (UE) 

2019/787
15

;  

 denumirile geografice ale produselor aromatizate, prevăzute în Regulamentul 

(UE) nr. 251/2014
16

;  

 denumirile de origine sau indicațiile geografice ale vinurilor, prevăzute în partea 

II titlul II capitolul I secțiunile 2 și 3 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
17

. 

                                                 
10

  Articolul 7 alineatul (1) din Acordul de retragere coroborat cu articolul 13 alineatul (1) din 

Protocolul I/IN.  

11
  Articolul 5 alineatul (4) din Protocolul I/IN și secțiunea 45 din anexa 2 la protocolul respectiv.  

12
  Se reamintește că, în temeiul articolului 54 din Acordul de retragere, anumite drepturi de proprietate 

intelectuală, care au fost înregistrate sau acordate în UE înainte de încheierea perioadei de tranziție, 

continuă să fie drepturi de proprietate intelectuală aplicabile în Regatul Unit după încheierea perioadei 

de tranziție. Aceasta înseamnă că, de exemplu, titularul unei mărci UE înregistrate sau acordate în UE 

înainte de încheierea perioadei de tranziție va deveni, după încheierea perioadei de tranziție, titularul a 

două mărci identice: o marcă protejată și executorie în UE ca marcă UE valabilă în cele 27 de state 

membre și o marcă protejată și executorie în Regatul Unit ca marcă națională a Regatului Unit.  

13
  Articolul 5 alineatul (4) din Protocolul I/IN și secțiunea 45 din anexa 2 la protocolul respectiv. 

14
  Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 

privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (JO L 343, 14.12.2012, p. 1). 

15
  Regulamentul (UE) 2019/787 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind 

definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor băuturilor 

spirtoase în prezentarea și etichetarea altor produse alimentare, protecția indicațiilor geografice ale 

băuturilor spirtoase, utilizarea alcoolului etilic și a distilatelor de origine agricolă în băuturile alcoolice 

(JO L 130, 17.5.2019, p. 1). 

16
  Regulamentul (UE) nr. 251/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 februarie 2014 

privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea și protejarea indicațiilor geografice ale 

produselor vitivinicole aromatizate (JO L 84, 20.3.2014, p. 14). 

17
  Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 

de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole (JO L 347, 20.12.2013, p. 671). 
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Cu toate acestea, Protocolul I/IN exclude posibilitatea ca Regatul Unit, în ceea ce 

privește Irlanda de Nord:  

 să participe la procesul de luare a deciziilor și de elaborare a deciziilor Uniunii
18

; 

 să invoce recunoașterea evaluărilor efectuate de Regatul Unit în ceea ce privește 

Irlanda de Nord
19

. Cu toate acestea, o evaluare efectuată de Regatul Unit în ceea 

ce privește Irlanda de Nord este valabilă în Irlanda de Nord
20

. 

Mai precis, aceasta înseamnă, printre altele, că: 

 o decizie de acceptare a unei cereri în ceea ce privește Irlanda de Nord adoptată 

de serviciul vamal competent din Regatul Unit nu este valabilă în UE; 

 o decizie de acceptare a unei cereri în ceea ce privește Irlanda de Nord adoptată 

de serviciul vamal competent din Regatul Unit este valabilă în Regatul Unit în 

ceea ce privește Irlanda de Nord pentru drepturile de proprietate intelectuală ale 

UE, care, în temeiul protocolului I/IN, sunt protejate în Irlanda de Nord; 

 o decizie de acceptare a unei cereri la nivelul Uniunii adoptată de serviciul vamal 

competent dintr-un stat membru poate include Regatul Unit în ceea ce privește 

Irlanda de Nord pentru drepturile de proprietate intelectuală ale UE, care, în 

temeiul protocolului I/IN, sunt protejate în Irlanda de Nord. 

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) furnizează 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.  

 

 

Comisia Europeană  

Direcția Generală Impozitare și Uniune Vamală 

                                                 
18

  Dacă sunt necesare un schimb de informații sau o consultare reciprocă, acestea vor avea loc în grupul 

de lucru consultativ mixt instituit prin articolul 15 din Protocolul I/IN. 

19
  Articolul 7 alineatul (3) primul paragraf din Protocolul I/IN. 

20
  Articolul 7 alineatul (3) al patrulea paragraf din Protocolul I/IN. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/counterfeit-piracy-other-ipr-violations/defend-your-rights_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/counterfeit-piracy-other-ipr-violations/defend-your-rights_en
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