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TILLKÄNNAGIVANDE TILL BERÖRDA AKTÖRER
FÖRENADE KUNGARIKETS UTTRÄDE OCH EU-REGLERNA OM
NARKOTIKAPREKURSORER

Den 1 februari 2020 utträdde Förenade kungariket ur Europeiska unionen och blev ett
tredjeland1. Utträdesavtalet2 föreskriver en övergångsperiod som löper ut den 31
december 2020. Till och med det datumet är EU-rätten i dess helhet tillämplig på och i
Förenade kungariket3.
Under övergångsperioden kommer EU och Förenade kungariket att förhandla om ett
avtal om ett nytt partnerskap, som bland annat avser inrättandet av ett frihandelsområde.
Det är dock inte säkert att ett sådant avtal kommer att ingås och träda i kraft vid
övergångsperiodens utgång. Under alla omständigheter skulle ett sådant avtal skapa en
förbindelse som när det gäller villkor för marknadstillträde kommer att skilja sig avsevärt
från Förenade kungarikets deltagande i den inre marknaden4 och EU:s tullunion samt på
området för mervärdesskatt och punktskatt.
Därför erinras alla berörda parter, och särskilt ekonomiska aktörer, om den rättsliga
situation som gäller efter övergångsperiodens utgång (del A nedan). I detta
tillkännagivande förklaras också vissa relevanta separationsbestämmelser i
utträdesavtalet (del B nedan), samt de regler som är tillämpliga i Nordirland efter
övergångsperiodens utgång (del C nedan).
Råd till berörda aktörer
För att hantera de konsekvenser som anges i detta tillkännagivande rekommenderas
berörda aktörer inom handel med narkotikaprekursorer att beakta hur övergångsperiodens
utgång kommer att påverka handeln med Förenade kungariket.
1

Ett tredjeland är ett land som inte är medlem i EU.

2

Avtal om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och
Europeiska atomenergigemenskapen, EUT L 29, 31.1.2020, s. 7 (nedan kallat utträdesavtalet).
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Med förbehåll för vissa undantag som anges i artikel 127 i utträdesavtalet, vilka inte är relevanta för
detta tillkännagivande.
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Ett frihandelsavtal omfattar exempelvis inte de principer som förknippas med den inre marknaden (på
området för varor och tjänster), såsom ömsesidigt erkännande, ”ursprungslandsprincipen” och
harmonisering. Ett frihandelsavtal undanröjer inte heller tullformaliteter och tullkontroller, inbegripet
sådana som rör varors och insatsvarors ursprung samt förbud och restriktioner vad avser import och
export.

Observera
Detta tillkännagivande rör inte följande aspekter:
-

EU:s övergripande kemikalielagstiftning, och

-

EU:s tullförfaranden.

När det gäller dessa aspekter har andra tillkännagivanden offentliggjorts 5.
Beakta även det allmänna tillkännagivandet om förbud och begränsningar, inklusive
import- och exportlicenser6.
A. RÄTTSLIG SITUATION EFTER ÖVERGÅNGSPERIODENS UTGÅNG
Efter övergångsperiodens utgång kommer EU:s lagstiftning om narkotikaprekursorer 7
inte längre att vara tillämplig på Förenade kungariket8. Förflyttningar av varor från EU
till Förenade kungariket kommer att anses vara export från EU, och förflyttningar av
varor från Förenade kungariket till EU kommer att anses vara import till EU. Detta får
särskilt följande konsekvenser:
Dessa förflyttningar gäller inte längre som förflyttningar inom EU, varför förordning
(EG) nr 273/2004 inte längre är tillämplig på dem. I stället är förordning (EG) nr
111/2005 tillämplig.


I enlighet med artikel 11 i förordning (EG) nr 111/2005 måste all export av
förtecknade ämnen i kategorierna 1 och 4 i bilagan och viss export av förtecknade
ämnen i kategorierna 2 och 3 i bilagan föregås av en underrättelse före export
som de behöriga myndigheterna i unionen ska sända till de behöriga
myndigheterna i Förenade kungariket. Förenade kungariket ska ha 15 arbetsdagar
på sig för att svara, varefter exporten får tillåtas av de behöriga myndigheterna i
den exporterande medlemsstaten om de behöriga myndigheterna i Förenade
kungariket inte lämnar några uppgifter som tyder på att exporten kan vara avsedd
för olaglig framställning av narkotika eller psykotropa ämnen.



I enlighet med artikel 12 i förordning (EG) nr 111/2005 behövs det exporttillstånd
för export av förtecknade ämnen i kategorierna 1, 2 och 4 i bilagan för vilka det
krävs en tulldeklaration, däribland export av förtecknade ämnen som förs ut från
unionens tullområde efter att ha förvarats i en frizon av kontrolltyp I eller frilager
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https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/futurepartnership/preparing-end-transition-period_sv
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/import_and_export_licences_en.pdf.

7

Förordning (EG) nr 111/2005 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan
unionen och tredjeländer (EUT L 22, 26.1.2005, s. 1) och förordning (EG) nr 273/2004 om
narkotikaprekursorer (EUT L 47, 18.2.2004, s. 1).

8

Beträffande tillämpligheten av förordningarna (EG) nr 111/2005 och (EG) nr 273/2004 på Nordirland,
se del C i detta tillkännagivande.
2

under minst 10 dagar. Exporttillstånd ska utfärdas av de behöriga myndigheterna i
den medlemsstat i vilken exportören är etablerad.


I enlighet med artikel 20 i förordning (EG) nr 111/2005 behövs det
importtillstånd för import från Förenade kungariket av förtecknade ämnen i
kategori 1 i bilagan efter övergångsperiodens utgång. Importtillstånd får endast
beviljas en marknadsaktör som är etablerad i unionen. Importtillståndet ska
utfärdas av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där importören är
etablerad.

B. RELEVANTA SEPARATIONSBESTÄMMELSER I UTTRÄDESAVTALET
I enlighet med artikel 47.1 i utträdesavtalet ska förflyttningar av varor som pågår vid
övergångsperiodens utgång enligt villkoren i avtalet betraktas som förflyttningar inom
unionen när det gäller krav på import- och exportlicenser i unionsrätten.
Exempel: En specifik försändelse med narkotikaprekursorer som förflyttas mellan EU
och Förenade kungariket vid övergångsperiodens utgång kan fortfarande föras in i EU
eller Förenade kungariket på grundval av bestämmelserna i förordning (EG) nr 273/2004.
C. TILLÄMPLIGA REGLER I NORDIRLAND EFTER ÖVERGÅNGSPERIODENS UTGÅNG
Efter övergångsperiodens utgång är protokollet om Irland/Nordirland tillämpligt9.
Protokollet om Irland/Nordirland är föremål för regelmässigt återkommande samtycke av
Nordirlands lagstiftande församling, och den inledande tillämpningsperioden löper ut
fyra år efter utgången av övergångsperioden10.
Genom protokollet om Irland/Nordirland görs vissa bestämmelser i EU-rätten tillämpliga
även på och i Förenade kungariket med avseende på Nordirland. I protokollet om
Irland/Nordirland har EU och Förenade kungariket vidare enats om att i den mån EUregler tillämpas på och i Förenade kungariket med avseende på Nordirland, behandlas
Nordirland som om det vore en medlemsstat11.
I protokollet om Irland/Nordirland föreskrivs att förordning (EG) nr 111/2005 och
förordning (EG) nr 273/2004 är tillämpliga på och i Förenade kungariket med avseende
på Nordirland12.
Detta innebär att hänvisningar till EU i delarna A och B i detta tillkännagivande ska
förstås så att de inbegriper Nordirland, medan hänvisningar till Förenade kungariket ska
förstås så att de endast avser Storbritannien.
Rent konkret innebär detta bl.a. följande:
9

Artikel 185 i utträdesavtalet.

10

Artikel 18 i protokollet om Irland/Nordirland.

11

Artikel 7.1 i utträdesavtalet jämförd med artikel 13.1 i protokollet om Irland/Nordirland.

12

Artikel 5.4 i protokollet om Irland/Nordirland och avsnitt 23 i bilaga 2 till det protokollet. Förordning
(EG) nr 111/2005 har lagts till i den bilagan genom gemensamma kommitténs beslut nr 3/2020 av den
17 december 2020.
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Aktörer och användare som är etablerade i Nordirland är bundna av de
skyldigheter som fastställs i förordning (EG) nr 273/2004 och förordning (EG)
nr 111/2005.



Förordning (EG) nr 273/2004 är tillämplig på sändningar av narkotikaprekursorer
mellan Nordirland och EU, och därför är förordning (EG) nr 111/2005 inte
tillämplig i detta fall.



Förordning (EG) nr 111/2005 är tillämplig på export av narkotikaprekursorer från
Nordirland till ett tredjeland. Sändningar av narkotikaprekursorer ska således
föregås av en underrättelse före export som de behöriga myndigheterna i
Nordirland ska sända till de behöriga myndigheterna i tredjelandet, och de ska
omfattas av exporttillstånd. Exporttillstånd ska utfärdas av de ansvariga behöriga
myndigheterna i Nordirland.



Förordning (EG) nr 111/2005 är tillämplig på export av narkotikaprekursorer från
Nordirland till Förenade kungariket13.



Förordning (EG) nr 111/2005 är tillämplig på import av narkotikaprekursorer från
Storbritannien eller ett tredjeland till Nordirland. Sändningar av
narkotikaprekursorer ska således omfattas av ett importtillstånd som ska utfärdas
av de ansvariga behöriga myndigheterna i Nordirland.

Enligt protokollet om Irland/Nordirland får Förenade kungariket med avseende på
Nordirland emellertid inte delta i unionens beslutsfattande och beslutsutformning14.
På
kommissionens
webbplats
om
EU-regler
för
narkotikaprekursorer
(https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/legislation_en
och
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/drug-precursorscontrol_en) finns allmän information. Webbsidorna kommer att uppdateras med
ytterligare information vid behov.

Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för skatter och tullar
Generaldirektoratet för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och
medelstora företag
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Skyldigheten med avseende på export i förordning (EG) nr 111/2005 är nödvändig enligt unionens
internationella förpliktelser (Förenta nationernas konvention mot olaglig hantering av narkotika och
psykotropa ämnen, 1988), jfr artikel 6.1 i protokollet om Irland/Nordirland.
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Om ett informationsutbyte eller samråd mellan parterna är nödvändigt kommer detta att äga rum i den
gemensamma rådgivande arbetsgrupp som inrättats genom artikel 15 i protokollet om
Irland/Nordirland.
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