SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE ZAINTERESOVANÝM STRANÁM K VYSTOUPENÍ SPOJENÉHO
KRÁLOVSTVÍ A PĚDPISŮM EU V OBLASTI ZEMĚPISNÝCH OZNAČENÍ
Dne 1. února 2020 Spojené království vystoupilo z Evropské unie a stalo se „třetí zemí“1.
Dohoda o vystoupení2 stanoví přechodné období, které má skončit dne 31. prosince 2020. Do
tohoto dne se právo EU vztahuje na Spojené království v celém rozsahu a je v něm použitelné3.
Během přechodného období EU a Spojené království jednají o dohodě o novém partnerství,
zejména o zóně volného obchodu. Není však jisté, zda taková dohoda bude uzavřena a vstoupí
v platnost na konci přechodného období. V každém případě by taková dohoda vytvořila vztah,
který se z hlediska podmínek přístupu na trh bude velmi lišit od účasti Spojeného království na
vnitřním trhu4, v celní unii EU a v oblasti DPH a spotřební daně.
Po skončení přechodného období se Spojené království navíc stane třetí zemí, pokud jde
o provádění a uplatňování práva EU v členských státech EU.
Všem zainteresovaným stranám, a zejména hospodářským subjektům, se proto připomíná
právní situace po skončení přechodného období (část A níže). Toto sdělení rovněž vysvětluje
některá důležitá ustanovení dohody o vystoupení týkající se rozdělení (část B níže) a pravidla
platna pro Severní Irsko po skončení přechodného období (část C níže). 15/08/2017
Upozornění:
Toto sdělení se nezabývá
- potravinovým právem EU, včetně obchodních norem;
- předpisy EU týkajícími se jiných práv duševního vlastnictví, jako jsou ochranné známky a vzory;
- předpisy EU týkajícími se vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány.
Pro tyto aspekty jsou připravována nebo byla zveřejněna jiná oznámení5.

A. PRÁVNÍ SITUACE PO SKONČENÍ PŘECHODNÉHO OBDOBÍ
Pojem „zeměpisné označení“, který se zde používá, zahrnuje následující označení chráněná
podle práva EU: chráněná označení původu a chráněná zeměpisná označení ve smyslu nařízení
(EU) č. 1151/20126, chráněná označení původu a chráněná zeměpisná označení ve smyslu
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Třetí země je země, která není členem EU.
Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského
společenství pro atomovou energii, Úř. věst. L 29, 31. 1. 2020, s. 7 („Smlouva o vystoupení“).
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S výhradou určitých výjimek stanovených v článku 127 dohody o vystoupení, žádná z nich však v souvislosti
s tímto oznámením není relevantní.
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Dohoda o volném obchodu zejména nestanoví koncepty vnitřního trhu (v oblasti zboží a služeb), jako je
vzájemné uznávání, „zásada země původu“ a harmonizace. Dohoda o volném obchodu neodstraňuje ani celní
formality a kontroly, včetně těch, které se týkají původu zboží a jeho vstupu, jakož i zákazy a omezení pro dovoz
a vývoz.
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https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/futurepartnership/preparing-end-transition-period_en
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti
zemědělských produktů a potravin, Úř. věst. L 343, 14. 12. 2012, s. 1.
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nařízení (EU) č. 1308/20137, zeměpisná označení ve smyslu nařízení (EU) č. 2019/7878
a zeměpisná označení ve smyslu nařízení (EU) č. 251/20149. Pro účely tohoto sdělení zahrnuje
výraz „zeměpisné označení“ rovněž zaručené tradiční speciality ve smyslu nařízení (EU)
č. 1151/2012 a tradiční výrazy ve smyslu nařízení (EU) č. 1308/2013.
Po skončení přechodného období se na Spojeném království již nebudou vztahovat právní
předpisy EU týkající se zeměpisných označeních10. To bude mít zejména tyto důsledky:
1. ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ ZAPSANÁ V EU PŘED KONCEM PŘECHODNÉHO OBDOBÍ
Jakékoli právo udělené v souladu s právem EU týkajícím se zeměpisných označení před
koncem přechodného období po skončení přechodného období platí pouze v členských
státech EU.
Je však třeba připomenout, že dohoda o vystoupení upravuje pokračující ochranu
zeměpisných označení, která byla v EU zapsána na konci přechodného období, ve Spojeném
království (viz níže, část B tohoto sdělení).
2. ZÁPIS ZEMĚPISNÝCH OZNAČENÍ PO SKONČENÍ PŘECHODNÉHO OBDOBÍ
Řízení o zápisu zeměpisných označení podle práva EU týkajícího se zeměpisných označení se
liší v závislosti na původu produktů.
Výrobci v EU musí za účelem zápisu názvu produktu jako zeměpisného označení podat svou
žádost ke kontrole národním orgánům. Dotčený členský stát poté žádost předá Evropské
komisi, která ji přezkoumá v souladu s postupy stanovenými ve výše uvedených právních
předpisech EU11.
Pokud mají být zapsány v EU jako zeměpisná označení názvy produktů ze zemí mimo EU,
výrobci zasílají své žádosti Evropské komisi buď přímo, nebo prostřednictvím svých národních
orgánů12.
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společné
organizace trhů se zemědělskými produkty, Úř. věst. L 347, 20. 12. 2013, s. 671.
8
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 ze dne 17. dubna 2019 o definici, popisu, obchodní
úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně
zeměpisných označení lihovin, používaní lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů,
Úř. věst L 130, 17. 5. 2019, str. 1.
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 251/2014 ze dne 26. února 2014 o definici, popisu, obchodní
úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků, Úř. věst. L 84,
20. 3. 2014, s. 14.
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Pokud jde o použitelnost práva EU týkajícího se zeměpisných označení v Severním Irsku, viz část C toto
oznámení.
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Viz čl. 49 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, články 95 a 96 nařízení (EU) č. 1308/2013, čl. 24 odst. 5 nařízení
(EU) 2019/787 a články 12až 13 nařízení (EU) č. 251/2014.
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Viz čl. 49 odst. 5 nařízení (EU) č. 1151/2012, článek 95 nařízení (EU) č. 1308/2013, čl. 24 odst. 8 nařízení (EU)
2019/787 a článek 11 nařízení (EU) č. 251/2014.
Další informace o tom, jak podat žádost, a formuláře žádosti, jsou k dispozici na adrese:
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/qualitylabels/registration-name-quality-product_en.

Zápis zeměpisných označení vztahujících se k výrobkům pocházejícím ze Spojeného království
po skončení přechodného období ze strany EU musí splňovat podmínky, které se vztahují na
zeměpisná označení ze třetích zemí13.
Žádosti o zápis názvů, které jsou na konci přechodného období v EU v řízení, nebudou po
zápisu po skončení přechodného období již zahrnovat území Spojeného království.
B. PŘÍSLUŠNÁ USTANOVENÍ DOHODY O VYSTOUPENÍ TÝKAJÍCÍ SE ROZDĚLENÍ
Ustanovení čl. 54 odst. 2 prvního pododstavce dohody o vystoupení stanoví, že ve Spojeném
království bude pokračovat ochrana těch názvů, které budou chráněny v EU v poslední den
přechodného období na základě příslušných předpisů EU týkajících se zeměpisných
označení14. Toto ustanovení se vztahuje také na zeměpisná označení produktů pocházejících
ze Spojeného království.
Podle dohody o vystoupení má být ochrana zeměpisných označení EU ve Spojeném království
poskytována bez opětovného přezkoumání a přinejmenším na stejné úrovni ochrany jako
podle příslušných právních předpisů EU15. Tato ochrana je neomezená, dokud je příslušné
zeměpisné označení chráněno v Evropské unii16.
To znamená, že zeměpisná označení, která jsou v současnosti zapsána v Evropské unii,
a označení, která budou zapsána do rejstříku do konce přechodného období, zůstanou po
ukončení přechodného období ve Spojeném království chráněna, aniž by bylo nutné k zajištění
této ochrany podávat žádost ve Spojeném království nebo provádět jakékoli zvláštní správní
postupy17.
Posle dohody o vystoupení bude zápis zeměpisných označení EU ve Spojeném království
zdarma18.
C. PRAVIDLA POUŽITELNÁ V SEVERNÍM IRSKU PO SKONČENÍ PRECHODNÉHO OBDOBÍ
Po skončení přechodného období vstoupí v platnost Protokol o Irsku/Severním Irsku (dále jen
„protokol IE/NI“ )19. Protokol IE/NI podléhá periodickému vyslovení souhlasu zákonodárným
shromážděním Severního Irska, počáteční období uplatňování se po skončení přechodného
období prodlužuje na 4 roky20.
Podle Protokolu IE/NI jsou určitá ustanovení práva EU použitelná také na Spojené království
a ve Spojeném království, pokud jde o Severní Irsko. V protokolu IE/NI se EU a Spojené
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Například požadavek stanovený v čl. 8 odst. 1 druhý pododstavec nařízení (EU) č. 1151/2012.
Čl. 54 odst. 2 první pododstavec dohody o vystoupení se nevztahuje na zeměpisná označení, jejichž ochrana
v Unii vyplývá z mezinárodních dohod, jichž je Unie smluvní stranou (viz čl. 54 odst. 2 třetí pododstavec dohody
o vystoupení.)
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Čl. 54 odst. 2 první pododstavec dohody o vystoupení.
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Čl. 54 odst. 2 druhý pododstavec dohody o vystoupení.
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Čl. 55 odst. 2 dohody o vystoupení.
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Čl. 55 odst. 1 dohody o vystoupení.
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Článek 185 dohody o vystoupení.
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Článek 18 protokolu IE/NI.
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království dále dohodly, že pokud se předpisy EU vztahují na Severní Irsko a ve Spojeném
království na Severní Irsko, považuje se Severní Irsko za členský stát21.
Protokol IE/NI stanoví, že nařízení (EU) č. 2019/787, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 251/2014 a (EU)
č. 1308/2013 se uplatní na Spojené království a ve Spojeném království ve vztahu k Severnímu
Irsku22.
To znamená, že odkazy na Evropskou unii v částech A a B tohoto sdělení musí být chápány jako
odkazy zahrnující i Severní Irsko, zatímco odkazy na Spojené království musí být chápány jako
odkazy zahrnující pouze Velkou Británii.
Konkrétněji to mimo jiné znamená:
• Ochrana zeměpisných označení EU, která jsou zapsána před koncem přechodného období,
se po skončení přechodného období nadále vztahuje na Spojené království, pokud se jedná
o Severní Irsko. To platí také pro zeměpisná označení zapsaná v EU po skončení
přechodného období.
• Ochrana zeměpisných označení podle mezinárodních dohod EU se po skončení
přechodného období i nadále vztahuje na Spojené království, pokud se jedná o Severní
Irsko23. To platí i pro dohody uzavřené po skončení přechodného období.
• Žádosti o zeměpisná označení vztahující se na produkty pocházející ze Severního Irska,
které jsou na konci přechodného období v řízení nebo podané po skončení přechodného
období budou považovány za žádosti EU, které nemusí splňovat požadavky týkající se
žádostí ze třetích zemí (viz výše, oddíl A. 2 tohoto oznámení).
• Severní Irsko nebude mít národní systém ochrany zeměpisných označení oddělený od
systému ochrany EU a souběžný se systémem ochrany EU24. Názvy Severního Irska jsou
chráněny v Evropské unii a v Severním Irsku až po zápisu v EU. Na území Spojeného
království, kromě území Severního Irska, jsou chráněny po zápisu v systému ochrany
zeměpisných označení Spojeného království.
• Národní řízení o námitkách podle čl. 49 odst. 3 nařízení (EU) č. 1151/2012, čl. 96 odst. 3
nařízení (EU) č. 1308/2013, čl. 24 odst. 6 nařízení (EU) 2019/787 a čl. 13 odst. 3 nařízení
(EU) č. 251/2014 se omezuje na osoby usazené v Severním Irsku.
• Přeshraniční zeměpisná označení IE/NI se vyřizují a zapisují v souladu s právními předpisy
EU jako zeměpisná označení EU. Použijí se i pravidla EU týkající se společných žádostí
a změn ohledně zeměpisných označení pocházejících z 100% z území EU.
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Čl. 7 odst. 1 dohody o vystoupení ve spojení s čl. 13 odst. 1 protokolu IE/NI.
Čl. 5 odst. 4 protokolu IE/NI a oddíl 45 přílohy 2 uvedeného protokolu.
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Čl. 5 odst. 4 protokolu IE/NI a poslední odrážka oddílu 4 přílohy 2 uvedeného protokolu.
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Zásada výlučnosti a vyčerpávající povahy systému ochrany zeměpisných označení EU stanovená v: 1) rozsudku
Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 8. září 2009 (*) ve věci C 478/07, žádost o rozhodnutí o předběžné otázce
na základě článku 234 ES od Handelsgericht Wien (Rakousko), (Budějovický Budvar, národní podnik v. Rudolf
Ammersin GmbH); a 2) rozsudku Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 14. září 2017 ve věci C 56/16 P,
odvolání podle článku 56 statutu Soudního dvora Evropské unie (slovní ochranná známka EU Port Charlotte).
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Protokol IE/NI však vylučuje možnost, aby se Spojené království ve vtahu k Severnímu Irsku
účastnilo procesu formování a přijímání rozhodnutí Unie25.
Internetová
stránka
Komise
o předpisech
EU
v oblasti
politiky
kvality
(https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-andquality/certification/quality-labels_en) poskytuje obecné informace o právních předpisech
Unie vztahujících se na zeměpisná označení. V případě potřeby budou tyto stránky
aktualizovány o další informace.

Evropská komise
Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova

25

Je-li nezbytná výměna informací nebo vzájemná konzultace, uskuteční se v rámci společné poradní pracovní
skupiny zřízené článkem 15 protokolu IE/NI.

