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

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 tredjeland3.
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 anbudssökande och
anbudsgivare,
entreprenörer
och
underleverantörer
(när
det
gäller
säkerhetsskyddsklassificerade kontrakt) samt bidragssökande och bidragsmottagare (när
det gäller säkerhetsskyddsklassificerade bidragsavtal) om de rättsliga konsekvenser som
behöver beaktas när Förenade kungariket blir ett tredjeland.
Observera att detta tillkännagivande inte berör följande:
a) tillträde till upphandling för fysiska och juridiska personer som är etablerade i ett
tredjeland enligt artikel 119 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom)
nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget4
och
b) begränsningar av tillträde till upphandling enligt EU-lagstiftningen för att skydda EU:s
väsentliga säkerhetsintressen eller den allmänna säkerheten.
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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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EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

Med förbehåll för eventuella övergångsbestämmelser som kan ingå i ett eventuellt avtal
om utträde5 ändras Förenade kungarikets ställning från och med utträdesdagen när det
gäller
reglerna
om
industrisäkerhet6
för
upphandlingsförfaranden,
säkerhetsskyddsklassificerade
kontrakt
och
säkerhetsskyddsklassificerade
bidragsförfaranden/bidragsavtal med kommissionen och andra institutioner och organ
som tillämpar kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/444 av den 13 mars 2015 om
säkerhetsbestämmelser för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter. Detta
får särskilt de konsekvenser som anges nedan.7 8
1.

SÄKERHETSGODKÄNNANDE AV VERKSAMHETSSTÄLLE
Enligt artikel 44.3 i beslut (EU, Euratom) 2015/444 krävs ett säkerhetsgodkännande
av verksamhetsställe när säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter måste
tillhandahållas under upphandlings- eller bidragstilldelningsförfarandets gång.
Enligt artikel 44.4 i beslut (EU, Euratom) 2015/444 får den upphandlande eller
bidragsbeviljande myndigheten inte tilldela ett säkerhetskyddsklassificerat kontrakt
eller bidragsavtal innan den har fått bekräftat att ett säkerhetsgodkännande av
verksamhetsställe har utfärdats av den nationella säkerhetsmyndigheten, den
utsedda säkerhetsmyndigheten eller någon annan behörig myndighet i den
medlemsstat där entreprenören, underentreprenören eller bidragsmottagaren är
registrerad.
Från och med utträdesdagen är säkerhetsgodkännanden av verksamhetsställe som
utfärdats
av
den
nationella
säkerhetsmyndigheten,
den
utsedda
säkerhetsmyndigheten eller en annan behörig säkerhetsmyndighet i Förenade
kungariket inte längre giltiga vid tillämpningen av beslut (EU, Euratom) 2015/444.
Detta
skulle,
enligt
villkoren
i
det
säkerhetsskyddsklassificerade
kontrakt/bidragsavtal som undertecknats, kunna utgöra en grund för uppsägning,
såvida inte entreprenören/bidragsmottagaren har vidtagit lämpliga korrigerande
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Det utkast till avtal om utträde som förhandlarna för EU och Förenade kungariket har enats om och
som offentliggjordes den 19 mars 2018 föreskriver en övergångsperiod. I artikel 122.7 b i utkastet
finns särskilda regler om tillträde till viss känslig säkerhetsinformation under denna övergångsperiod
(https://ec.europa.eu/commissionsites/beta-political/files/draft_agreement_coloured.pdf). Texten till
avtalet om utträde måste dock fortfarande antas och ratificeras fullt ut.
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Industrisäkerhet definieras som ”tillämpningen av åtgärder för att garantera skydd av
säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter inom ramen för säkerhetsskyddsklassificerade kontrakt”
eller ”inom ramen för säkerhetsskyddsklassificerade bidragsavtal” (artikel 39.1 i kommissionens beslut
(EU, Euratom) 2015/444 av den 13 mars 2015 om säkerhetsbestämmelser för skydd av
säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter (EUT L 72, 17.3.2015, s. 53)).
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Liknande regler har antagits av andra institutioner och organ, se särskilt rådets beslut 2013/488/EU av
den 23 september 2013 om säkerhetsbestämmelser för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EUuppgifter (EUT L 274, 15.10.2013, s. 1) och beslut av unionens höga representant för utrikes frågor
och säkerhetspolitik av den 19 september 2017 om Europeiska utrikestjänstens säkerhetsbestämmelser
(EUT C 126, 10.4.2018, s. 1).
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Industrisäkerhetsaspekter inom ramen för nationell upphandling behandlas inte i detta
tillkännagivande. För mer information om dessa områden, se Tillkännagivande till berörda aktörer –
Förenade
kungarikets
utträde
och
EU-reglerna
om
offentlig
upphandling
(https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_sv?page=1).
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åtgärder, som exempelvis en överlåtelse av kontraktet till en ekonomisk aktör eller, i
det fall ett konsortium har beviljats kontraktet, en omfördelning av åtgärder inom
detta konsortium till en deltagare som från och med utträdesdagen innehar ett
säkerhetsgodkännande av verksamhetsställe


utfärdat av en medlemsstat i EU-27, eller



utfärdat av ett tredjeland med vilket ett informationssäkerhetsavtal som
omfattar industrisäkerhetsaspekter har ingåtts, vilket möjliggör erkännande
av ett säkerhetsgodkännande av verksamhetsställe för företag som är
registrerade på dess territorium.

Om ett tilldelningsförfarande pågår på utträdesdagen kommer anbudsgivare eller
sökande som inte kan fullgöra sina säkerhetsskyldigheter att avvisas.
2.

PERSONALSÄKERHETSGODKÄNNANDE
I artikel 43 i beslut (EU, Euratom) 2015/444 föreskrivs att
säkerhetsskyddsklassificerade
kontrakt
eller
säkerhetsskyddsklassificerade
bidragsavtal ska innehålla bestämmelser om att personal hos entreprenörer,
underentreprenörer eller bidragsmottagare som, för att kunna genomföra det
säkerhetsskyddsklassificerade kontraktet eller bidragsavtalet, måste ha tillgång till
säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter ska säkerhetsgodkännas på relevant
nivå av den nationella säkerhetsmyndigheten, den utsedda säkerhetsmyndigheten
eller någon annan behörig myndighet i den medlemsstat där entreprenören,
underentreprenören eller bidragsmottagaren är registrerad.
Enligt artikel 44.3 i beslut (EU, Euratom) 2015/444 krävs ett
personalsäkerhetsgodkännande när säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter
måste tillhandahållas under upphandlings- eller bidragstilldelningsförfarandets
gång.
Från och med utträdesdagen är personalsäkerhetsgodkännanden som utfärdats av
den nationella säkerhetsmyndigheten, den utsedda säkerhetsmyndigheten eller en
annan behörig säkerhetsmyndighet i Förenade kungariket inte längre giltiga vid
tillämpningen av beslut (EU, Euratom) 2015/444.
Detta
skulle,
enligt
villkoren
i
det
säkerhetsskyddsklassificerade
kontrakt/bidragsavtal som undertecknats, kunna utgöra en grund för uppsägning,
såvida inte entreprenören/bidragsmottagaren har vidtagit lämpliga korrigerande
åtgärder, som exempelvis att säkerställa att den berörda personalen från och med
utträdesdagen innehar ett personalsäkerhetsgodkännande


utfärdat av en medlemsstat i EU-27, eller



utfärdat av ett tredjeland med vilket ett informationssäkerhetsavtal som
omfattar industrisäkerhetsaspekter har ingåtts, vilket möjliggör erkännande
av ett personalsäkerhetsgodkännande.

Om ett tilldelningsförfarande pågår på utträdesdagen kommer anbudsgivare eller
sökande som inte kan fullgöra sina säkerhetsskyldigheter att avvisas.
3

3.

UNDERLEVERANTÖRSKONTRAKT
Det erinras om att entreprenörerna, enligt artikel 46.2 och 46.3 i beslut (EU,
Euratom) 2015/444, måste inhämta tillstånd från den upphandlande myndigheten,
innan ett säkerhetsskyddsklassificerat kontrakt, eller delar därav, läggs ut på en
underentreprenör, och inte får lämna ut säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter
till en underentreprenör utan föregående skriftligt medgivande från den
upphandlande myndigheten. Inga underleverantörsavtal som innebär tillgång till
säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter får tilldelas underentreprenörer som är
registrerade i ett tredjeland, såvida det inte finns ett särskilt regelverk om
informationssäkerhet. Liknande skyldigheter gäller för bidragsmottagare enligt
bidragsavtalen.
Underlåtenhet att iaktta dessa skyldigheter skulle, enligt villkoren i det
säkerhetsskyddsklassificerade kontrakt/bidragsavtal som undertecknats, kunna
utgöra en grund för uppsägning, såvida inte entreprenören/bidragsmottagaren har
vidtagit lämpliga korrigerande åtgärder (som exempelvis att säkerställa att
underleverantörskontraktet överförs till en underentreprenör med ett
säkerhetsgodkännande som utfärdats av en medlemsstat i EU-27 eller ett tredjeland
med ett säkerhetsavtal).
Om ett tilldelningsförfarande pågår på utträdesdagen kommer anbudsgivare eller
sökande med underleverantörskontrakt som inte uppfyller säkerhetskraven att
avvisas.

Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för personal och säkerhet
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