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MEDDELELSE TIL INTERESSENTER
DET FORENEDE KONGERIGES UDTRÆDEN OG EU-REGLERNE OM INDUSTRISIKKERHED

Det Forenede Kongerige meddelte den 29. marts 2017 sin beslutning om at udtræde af
Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union. Det betyder, at
medmindre en ratificeret udtrædelsesaftale1 fastsætter en anden dato, vil al primær og
afledt EU-ret ophøre med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige den 30. marts
2019 kl. 00.00 (CET) ("udtrædelsesdatoen")2. Det Forenede Kongerige vil derefter være
et tredjeland3.
Det er ikke alene EU-myndighederne og de nationale myndigheder, der skal træffe
forberedelser til udtrædelsen, men også private parter.
På grund af den betydelige usikkerhed, der hersker, især om indholdet af en eventuel
udtrædelsesaftale, bør ansøgere og tilbudsgivere, kontrahenter og underleverandører (i
forbindelse med klassificerede kontrakter) samt ansøgere og støttemodtagere
(klassificerede tilskudsaftaler) være opmærksomme på de juridiske konsekvenser, der
skal tages hensyn til, når Det Forenede Kongerige overgår til at være et tredjeland.
Bemærk venligst, at denne meddelelse ikke omhandler:
a) adgang til udbud for fysiske og juridiske personer, som er etableret i tredjelande, som
fastlagt i artikel 119 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr.
966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige
budget4, eller
b) begrænsninger af adgang til udbud i henhold til EU-lovgivningen med henblik på
beskyttelse af EU's væsentlige sikkerhedsinteresser eller den offentlige sikkerhed.
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Forhandlingerne med Det Forenede Kongerige om en udtrædelsesaftale er undervejs.
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Endvidere kan Det Europæiske Råd efter aftale med Det Forenede Kongerige med enstemmighed
beslutte, at traktaterne skal ophøre med at finde anvendelse fra en senere dato, jf. artikel 50, stk. 3,
i traktaten om Den Europæiske Union.
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Et tredjeland er et land, som ikke er medlem af Unionen.
EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

Medmindre der indføres en overgangsordning i en eventuel udtrædelsesaftale5, og med
virkning fra udtrædelsesdatoen ændres Det Forenede Kongeriges status med hensyn til
reglerne om industrisikkerhed6 i forbindelse med udbudsprocedurer, klassificerede
kontrakter og klassificerede tilskudsprocedurer/klassificerede tilskudsaftaler med
Kommissionen og andre institutioner og organer, der anvender Kommissionens afgørelse
(EU, Euratom) 2015/444 af 13. marts 2015 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's
klassificerede informationer. Dette har navnlig de nedenfor beskrevne konsekvenser7 8:
1.

FACILITETSSIKKERHEDSGODKENDELSE (FSC)
I henhold til artikel 44, stk. 3, i afgørelse (EU, Euratom) 2015/444 kræves der en
facilitetssikkerhedsgodkendelse, hvis Unionens klassificerede informationer skal
videregives i løbet af en udbudsprocedure eller tilskudstildelingsprocedure.
I henhold til artikel 44, stk. 4, i afgørelse (EU, Euratom) 2015/444 tildeler den
kontraherende eller tilskudsgivende myndighed ikke klassificerede kontrakter eller
tilskudsaftaler, før den fra den nationale sikkerhedsmyndighed (NSA), den
udpegede
sikkerhedsmyndighed
(DSA)
eller
anden
kompetent
sikkerhedsmyndighed i den medlemsstat, hvor den pågældende kontrahent,
underleverandør eller tilskudsmodtager er registreret, har fået bekræftet, at der er
udstedt en relevant facilitetssikkerhedsgodkendelse.
Med virkning fra udtrædelsesdatoen gælder facilitetssikkerhedsgodkendelser, som
er udstedt af den nationale sikkerhedsmyndighed, den udpegede
sikkerhedsmyndighed eller anden kompetent sikkerhedsmyndighed i Det Forenede
Kongerige, ikke længere for så vidt angår afgørelse (EU, Euratom) 2015/444.
Det kan i henhold til betingelserne i underskrevne klassificerede
kontrakter/tilskudsaftaler udgøre grundlag for ophævelse, medmindre
kontrahenten/tilskudsmodtageren har truffet passende afhjælpende foranstaltninger
såsom overdragelse af kontrakten til en erhvervsdrivende eller, hvis kontrakten
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Ordningerne i udkastet til udtrædelsesaftalen, som omfatter en overgangsperiode, der blev aftalt på
forhandlingsniveau mellem Unionen og Det Forenede Kongerige og blev offentliggjort den 19. marts
2018, indeholder i artikel 122, stk. 7, litra b), særlige regler om adgang til visse sikkerhedsrelaterede
følsomme oplysninger i løbet af overgangsperioden (https://ec.europa.eu/commission/sites/betapolitical/files/draft_agreement_coloured.pdf). Udtrædelsesaftalens ordlyd skal dog stadig vedtages og
ratificeres fuldt ud.
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Ved "industrisikkerhed" forstås "foranstaltninger til beskyttelse af Unionens klassificerede
informationer inden for rammerne af klassificerede kontrakter [eller] inden for rammerne af
klassificerede tilskudsaftaler", jf. artikel 39, stk. 1, i Kommissionens afgørelse (EU, Euratom)
2015/444 af 13. marts 2015 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede
informationer, EUT L 72 af 17.3.2015, s. 53.
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Andre institutioner og organer har vedtaget lignende regler, jf. især Rådets afgørelse 2013/488/EU af
23. september 2013 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer (EUT
L 274 af 15.10.2013, s. 1) og den afgørelse, der er vedtaget af Unionens højtstående repræsentant for
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 19. september 2017 om sikkerhedsbestemmelserne for
Tjenesten for Unionens Optræden Udadtil (EUT C 126 af 10.4.2018, s. 1).
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Denne meddelelse omhandler ikke industrisikkerhed i forbindelse med nationale offentlige udbud.
Disse aspekter omhandles også i "Meddelelse til interessenter – Det Forenede Kongeriges udtræden
og EU-reglerne på området for offentlige udbud" (https://ec.europa.eu/info/brexit/brexitpreparedness_da?page=1).
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tildeles et konsortium, omfordeling af projektopgaverne inden for dette konsortium
til en deltager, som fra udtrædelsesdatoen er blevet facilitetssikkerhedsgodkendt


af en EU-27-medlemsstat eller



af et tredjeland, med hvilket der er indgået en aftale om
informationssikkerhed, som omfatter aspekter vedrørende industrisikkerhed
og anerkendelse af facilitetssikkerhedsgodkendelser af virksomheder, der er
registreret på landets område.

Hvis en tildelingsprocedure stadig er i gang på udtrædelsesdatoen, afvises de
budgivere eller ansøgere, der ikke kan overholde deres sikkerhedsmæssige
forpligtelser.
2.

PERSONELSIKKERHEDSGODKENDELSE (PSC)
I henhold til artikel 43 i afgørelse (EU, Euratom) 2015/444 skal klassificerede
kontrakter eller tilskudsaftaler indeholde bestemmelser om, at en kontrahents,
underleverandørs eller tilskudsmodtagers personale, der med henblik på opfyldelsen
af den klassificerede kontrakt, underleverandørkontrakt eller tilskudsaftale behøver
adgang til Unionens klassificerede informationer, skal sikkerhedsgodkendes til den
relevante grad af NSA'en, DSA'en eller anden kompetent myndighed i den
medlemsstat, hvor den pågældende kontrahent, underleverandør eller
tilskudsmodtager er registreret.
I henhold til artikel 44, stk. 3, i afgørelse (EU, Euratom) 2015/444 kræves der en
personelsikkerhedsgodkendelse, hvis Unionens klassificerede informationer skal
videregives i løbet af en udbudsprocedure eller tilskudsprocedure.
Med virkning fra udtrædelsesdatoen gælder personelsikkerhedsgodkendelser, som er
udstedt af den nationale sikkerhedsmyndighed, den udpegede sikkerhedsmyndighed
eller anden kompetent sikkerhedsmyndighed i Det Forenede Kongerige, ikke
længere for så vidt angår afgørelse (EU, Euratom) 2015/444.
Det kan i henhold til betingelserne i underskrevne klassificerede
kontrakter/tilskudsaftaler udgøre grundlag for ophævelse, medmindre
kontrahenten/tilskudsmodtageren har truffet passende afhjælpende foranstaltninger
såsom at sikre, at det pågældende personale med virkning fra udtrædelsesdatoen er
personelsikkerhedsgodkendt


af en EU-27-medlemsstat eller



af et tredjeland, med hvilket der er indgået en aftale om
informationssikkerhed, som omfatter aspekter vedrørende industrisikkerhed
og anerkendelse af personelsikkerhedsgodkendelser.

Hvis en tildelingsprocedure stadig er i gang på udtrædelsesdatoen, afvises de
budgivere eller ansøgere, der ikke kan overholde deres sikkerhedsmæssige
forpligtelser.
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3.

UNDERLEVERANDØRKONTRAKTER
Der mindes om, at kontrahenten eller tilskudsmodtageren i henhold til artikel 46,
stk. 2 og 3, i afgørelse (EU, Euratom) 2015/444 skal indhente tilladelse fra den
kontraherende myndighed, inden en del af en klassificeret kontrakt eller
tilskudsaftale udbydes til underleverandør, og ikke må videregive Unionens
klassificerede informationer til en underleverandør uden forudgående skriftligt
samtykke fra den kontraherende myndighed. Underleverandørkontrakter, som
omfatter adgang til Unionens klassificerede informationer, må ikke tildeles til
underleverandører i tredjelande, medmindre der findes særlige rammebestemmelser
for informationssikkerheden.
Hvis denne forpligtelse ikke overholdes i henhold til betingelserne i den
underskrevne klassificerede kontrakt/tilskudsaftale, kan det udgøre grundlag for
ophævelse, medmindre kontrahenten/tilskudsmodtageren har truffet passende
afhjælpende foranstaltninger (såsom at sikre, at underleverandørkontrakten
overdrages til en underleverandør, der er sikkerhedsgodkendt af en EU-27medlemsstat eller et tredjeland med en sikkerhedsaftale).
Hvis en tildelingsprocedure stadig er i gang på udtrædelsesdatoen, afvises de
budgivere eller ansøgere med underleverandører, der ikke overholder
sikkerhedskravene.
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