EUROPEISKA KOMMISSIONEN
GENERALDIREKORATATET FÖR HANDEL

Bryssel den 16 september 2020
REV1 – ersätter tillkännagivandet
av den 21 mars 2019

TILLKÄNNAGIVANDE TILL BERÖRDA AKTÖRER
FÖRENADE KUNGARIKETS UTTRÄDE OCH EU-REGLERNA OM EXPORTKONTROLL AV
PRODUKTER MED DUBBLA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Den 1 februari 2020 utträdde Förenade konungariket 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.
Under alla omständigheter 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
personer som handlar med produkter med dubbla användningsområden särskilt att
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.

4

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 att efter övergångsperiodens utgång kommer sändningar av förtecknade
produkter med dubbla användningsområden från EU till Förenade kungariket att
omfattas av tillståndskrav enligt förordning (EG) nr 428/2009,
− inte längre förlita sig på tillstånd från Förenade kungariket för sändningar från EU till
ett tredjeland,
− inte längre förlita sig på tillstånd som utfärdats av den relevanta tillståndsutfärdande
myndigheten i en medlemsstat för export av produkter som finns i Förenade
kungariket till ett annat tredjeland efter övergångsperiodens utgång, och
− inhämta ytterligare upplysningar från behörig tillståndsutfärdande myndighet5 vad
gäller hanteringen av relevanta exportsituationer från EU:s tullområde till Förenade
kungariket som genomförs efter övergångsperiodens utgång.

Observera
Detta tillkännagivande rör inte följande aspekter:
-

EU-regler om tullförfaranden.

-

Annan exportkontroll av produkter med dubbla användningsområden.

När det gäller dessa aspekter håller andra tillkännagivanden på att utarbetas eller har
offentliggjorts6.
Beakta även det allmänna tillkännagivandet om förbud och begränsningar, inklusive
import- och exportlicenser.
A. RÄTTSLIG SITUATION EFTER ÖVERGÅNGSPERIODENS UTGÅNG
Efter övergångsperiodens utgång är förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en
gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av
produkter med dubbla användningsområden7 inte längre tillämplig på Förenade
kungariket8. Detta får särskilt nedan angivna konsekvenser.

5

En förteckning över behöriga tillståndsutfärdande myndigheter i EU
https://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-controls/.

6

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/futurepartnership/preparing-end-transition-period_sv.

7

EUT L 134, 29.5.2009, s. 1.

8

Beträffande tillämpligheten av förordning (EG) nr 428/2009 i Nordirland, se del C i detta
tillkännagivande.
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finns

på

1.

EXPORT

AV PRODUKTER MED DUBBLA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN TILL
KUNGARIKET

FÖRENADE

Förordning (EG) nr 428/2009 reglerar export, förmedling och transitering av
produkter med dubbla användningsområden. Efter övergångsperiodens utgång
kommer kontroller inom ramen för förordning (EG) nr 428/2009 att tillämpas vid
export till Förenade kungariket.
2.

EXPORTTILLSTÅND SOM UTFÄRDATS
FÖR FÖRORDNING (EG) NR 428/2009

AV

FÖRENADE

KUNGARIKET INOM RAMEN

Efter övergångsperiodens utgång är exporttillstånd som utfärdats av Förenade
kungariket inom ramen för förordning (EG) nr 428/2009 är inte längre giltiga för
export av produkter med dubbla användningsområden från EU till tredjeländer. För
export av produkter med dubbla användningsområden från EU till tredjeländer
kommer det istället att krävas ett tillstånd som utfärdats av den behöriga
myndigheten i relevant EU-medlemsstat, i enlighet med artikel 9 i förordning (EG)
nr 428/2009.
3.

EU-INTERNA

TILLSTÅND FÖR ÖVERFÖRING TILL
UTFÄRDATS FÖRE ÖVERGÅNGSPERIODENS UTGÅNG

FÖRENADE

KUNGARIKET SOM

I enlighet med artikel 22 i förordning (EG) nr 428/2009 är vissa mycket känsliga
produkter med dubbla användningsområden, vilka förtecknas i bilaga IV till den
förordningen,
underkastade
EU-interna
överföringskontroller.
Efter
övergångsperiodens utgång kommer tidigare överföringar av produkter i bilaga IV
från EU till Förenade kungariket att betraktas som export och omfattas av
tillståndskrav enligt villkoren i förordning (EG) nr 428/2009.
EU-interna tillstånd för överföring till Förenade kungariket som den behöriga
myndigheten i en av EU:s medlemsstater utfärdat före övergångsperiodens utgång
kommer dock att bli giltiga tillstånd för export till Förenade kungariket efter
övergångsperiodens utgång och gälla fram till dess att giltighetstiden för tillståndet
löper ut.
B. RELEVANTA SEPARATIONSBESTÄMMELSER I UTTRÄDESAVTALET
1.

PÅGÅENDE

FÖRFLYTTNINGAR
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

AV

PRODUKTER

MED

DUBBLA

I artikel 47.1 i utträdesavtalet fastställs att i enlighet med villkoren i detta avtal ska
förflyttningar av varor som pågår vid övergångsperiodens utgång betraktas som
förflyttningar inom unionen när det gäller krav på import- och exportlicenser i
unionsrätten.
Exempel: En produkt med dubbla användningsområden som förflyttas mellan EU
och Förenade kungariket vid övergångsperiodens utgång kan fortfarande föras in i
EU eller Förenade kungariket på grundval av de bestämmelser i förordning (EG) nr
428/2009 som avser överföringar.
3

2.

SPECIELLA KLYVBARA MATERIAL (ARTIKEL 86 I EURATOMFÖRDRAGET) SOM
FINNS PÅ FÖRENADE KUNGARIKETS TERRITORIUM VID ÖVERGÅNGSPERIODENS
UTGÅNG

I enlighet med artikel 83.1 och 83.2 i utträdesavtalet ska speciella klyvbara material
(dvs. gemenskapens materiella egendom enligt artikel 86 Euratomfördraget) som
finns på Förenade kungarikets territorium vid övergångsperiodens utgång egendom
tillfalla de personer eller företag som hade obegränsad rätt att använda och förbruka
materialen vid övergångsperiodens utgång9.
Om denna rättighet ligger hos en medlemsstat eller en person eller ett företag i en
medlemsstat ska i enlighet med artikel 83.3 d i utträdesavtalet export av dessa
material till ett tredjeland vara föremål för godkännande i enlighet med förordning
(EG) nr 428/2009.
C. TILLÄMPLIGA REGLER I NORDIRLAND EFTER ÖVERGÅNGSPERIODENS UTGÅNG
Efter övergångsperiodens utgång är protokollet om Irland/Nordirland tillämpligt10.
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 övergångsperioden11.
Genom protokollet om Irland/Nordirland görs vissa bestämmelser i EU-rätten tillämpliga
på Nordirland. I protokollet om Irland/Nordirland har EU och Förenade kungariket enats
om att Nordirland behandlas som om det vore en medlemsstat med avseende på särskild
lagstiftning12.
I protokollet om Irland/Nordirland föreskrivs att förordning (EG) nr 428/2009 är
tillämplig på och i Förenade kungariket med avseende på Nordirland13.
Detta innebär att hänvisningar till EU i delarna A och B i detta tillkännagivande ska
förstås så att de inbegriper Nordirland.
Rent konkret innebär detta bl.a. följande:


Sändningar av produkter med dubbla användningsområden från EU till
Nordirland och vice versa är EU-interna överföringar vid tillämpningen av
förordning (EG) nr 428/2009.



Sändningar av produkter med dubbla användningsområden från Nordirland till ett
tredjeland eller till Storbritannien är exporter vid tillämpningen av förordning
(EG) nr 428/2009. I sådana fall ska Förenade kungarikets utsedda myndighet

9

Begreppet ”egendom” i artikel 86 i Euratomfördraget ska inte förväxlas med konceptet ”egendom” i
civilrätten (sui generis – Euratoms äganderätt av speciella klyvbara material i Euratom-gemenskapen).

10

Artikel 185 i utträdesavtalet.

11

Artikel 18 i protokollet om Irland/Nordirland.

12

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

13

Artikel 5.4 i protokollet om Irland/Nordirland och avsnitt 47 i bilaga 2 till det protokollet.
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verka som behörig myndighet vid tillämpningen av förordning (EG) nr
428/200914.
Enligt protokollet om Irland/Nordirland får Förenade kungariket med avseende på
Nordirland inte


delta i unionens beslutsfattande och beslutsutformning15,



åberopa ömsesidigt erkännande av Förenade kungarikets bedömningar och
tillstånd med avseende på Nordirland16.

Rent konkret innebär detta bl.a. följande:


Tillstånd som utfärdats av Förenade kungariket med avseende på Nordirland inom
ramen för förordning (EG) nr 428/2009 kan inte åberopas för sändningar av
produkter med dubbla användningsområden från en medlemsstat till ett
tredjeland.

På
EU-kommissionens
webbplats
(http://ec.europa.eu/trade/import-and-exportrules/export-from-eu/dual-use-controls/) finns allmän information om exportkontroll av
produkter med dubbla användningsområden. Webbplatsen kommer att uppdateras med
ytterligare information vid behov.

Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för handel

14

Skyldigheten i förordning (EG) nr 428/2009 krävs enligt unionens internationella åtaganden (1985:
Australiengruppen, 1996: Wassenaar-arrangemanget om kontroll av export av konventionella vapen
och varor och teknik med dubbla användningsområden, 1974: gruppen av länder som levererar
kärnmaterial, 1987: kontrollsystemet för missilteknik, 1972: BTV-konventionen, 1993: konventionen
om kemiska vapen, 1968: fördraget om förhindrande av spridning av kärnvapen), jfr artikel 6.1 i
protokollet om Irland/Nordirland.

15

Om det krävs informationsutbyte eller samråd mellan parterna kommer det att äga rum i den
gemensamma rådgivande arbetsgrupp som inrättats genom artikel 15 i protokollet om
Irland/Nordirland.
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Artikel 7.3 första stycket i protokollet om Irland/Nordirland.
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