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TILLKÄNNAGIVANDE TILL BERÖRDA AKTÖRER
FÖRENADE KUNGARIKETS UTTRÄDE OCH EU-REGLERNA OM ANVÄNDNINGEN AV EUMILJÖMÄRKET

Förenade kungariket anmälde den 29 mars 2017 sin avsikt att utträda ur unionen i
enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen. Detta innebär att om inte
något annat datum fastställs i ett ratificerat avtal om utträde1 kommer unionens hela
primär- och sekundärrätt att upphöra att vara tillämplig på Förenade kungariket med
verkan från och med den 30 mars 2019 kl. 00:00 (centraleuropeisk tid) (nedan kallad
utträdesdagen).2 Förenade kungariket kommer då att bli ett så kallat tredjeland.3
Förberedelserna inför utträdet är inte bara en fråga för EU-myndigheterna och de
nationella myndigheterna, utan också för privata parter.
Mot bakgrund av den betydande osäkerhet som råder, särskilt i fråga om innehållet i ett
eventuellt avtal om utträde, vill kommissionen påminna alla berörda parter, och i
synnerhet ekonomiska aktörer, om de rättsliga konsekvenser som behöver beaktas när
Förenade kungariket blir ett tredjeland.
Med förbehåll för eventuella övergångsbestämmelser som kan ingå i ett eventuellt avtal
om utträde är från och med utträdesdagen Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 66/2010 av den 25 november 2009 om ett EU-miljömärke4 (nedan kallad EUmiljömärkesförordningen) inte längre tillämplig på Förenade kungariket. Detta får
särskilt följande konsekvenser för varor som släpps ut på marknaden för EU-27 från och
med utträdesdagen:5
 Från och med utträdesdagen kommer det behöriga organ för EU-miljömärket som
utsetts av Förenade kungariket i enlighet med artikel 4 i EU-miljömärkesförordningen
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Förhandlingar pågår med Förenade kungariket i syfte att nå ett avtal om utträde.
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I enlighet med artikel 50.3 i fördraget om Europeiska unionen får Europeiska rådet dessutom, i
samförstånd med Förenade kungariket, med enhällighet besluta att fördragen ska upphöra att vara
tillämpliga vid en senare tidpunkt.
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Ett tredjeland är ett land som inte är medlem i EU.
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För varor som släpps ut på EU:s marknad före utträdesdagen försöker EU enas om lösningar med
Förenade kungariket i avtalet om utträde. De grundläggande principerna i EU:s ståndpunkt om varor
som släpps ut på marknaden enligt unionsrätten före utträdesdagen finns på följande webbplats:
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-goods-placed-market-under-union-lawwithdrawal-date_sv.

att förlora sin ställning. Det kommer inte att ha rätt att utföra de uppgifter som
beskrivs i EU-miljömärkesförordningen. Det kommer därför att strykas från
förteckningen över behöriga organ för EU-miljömärket på webbplatsen för EUmiljömärket och fråntas sin rätt att få tillgång till EU-miljömärkeskatalogen
(Ecolabelkatalogen (Ecat)).
 EU-miljömärken som har tilldelats av det behöriga organ för EU-miljömärket som
utsetts av Förenade kungariket kan inte längre användas på produkter som släpps ut på
marknaden för EU-27 från och med utträdesdagen, och detsamma gäller tillhörande
reklammaterial.6
Om ekonomiska aktörer innehar ett EU-miljömärkesavtal som utfärdats av det behöriga
organet för EU-miljömärket i Förenade kungariket före utträdesdagen och planerar att
fortsätta använda EU-miljömärket vid utsläppandet, från och med utträdesdagen, av den
berörda produkten på marknaden för EU-27, rekommenderas de att överväga ett av
följande två alternativ:
 Att ansöka om ett nytt avtal med ett behörigt organ för EU-miljömärket.
 Att ordna en överföring – på grundval av en avtalsmässig överenskommelse mellan
innehavaren av EU-miljömärket, det behöriga organet för EU-miljömärket i Förenade
kungariket och det behöriga organet för EU-miljömärket i EU-27 – av akten och det
motsvarande avtalet från det behöriga organet för EU-miljömärket i Förenade
kungariket till ett behörigt organ för EU-miljömärket i EU-27.
På kommissionens webbplats om EU-miljömärket finns allmän information om
ansökningsförfarandet för EU-miljömärket och behöriga organ för EU-miljömärket.
Webbplatsen kommer att uppdateras med ytterligare information vid behov.
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Artikel 9.11 i EU-miljömärkesförordningen.
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