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Bruxelles, den 25. september 2018

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

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 erhvervsdrivende inden for pyrotekniske artikler være opmærksomme
på de juridiske konsekvenser, der skal tages hensyn til, når Det Forenede Kongerige overgår
til at være et tredjeland.
Medmindre der indføres en overgangsordning i en eventuel udtrædelsesaftale, vil EUreglerne for pyrotekniske artikler, og navnlig Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2013/29/EU af 12. juni 2013 om harmonisering af medlemsstaternes love om
tilgængeliggørelse af pyrotekniske artikler på markedet4, fra udtrædelsesdatoen ikke længere
finde anvendelse på Det Forenede Kongerige. Dette har navnlig de nedenfor beskrevne
konsekvenser for pyrotekniske artikler, der bringes i omsætning på EU-markedet fra
udtrædelsesdatoen5:
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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 178 af 28.6.2013, s. 27.
Som led i udtrædelsesaftalen forsøger Unionen at nå til enighed med Det Forenede Kongerige om løsninger
for varer, der bringes i omsætning på EU-markedet, inden overgangsperioden udløber. Den seneste tekst til
udkastet
til
udtrædelsesaftalen,
som
er
aftalt
på
forhandlingsniveau,
findes
her:
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_agreement_coloured.pdf.
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Meddelelsen til interessenter – Det Forenede Kongeriges udtræden og EU-reglerne på
området for industriprodukter6 er også relevant for EU-reglerne for pyrotekniske
artikler. Dette gælder navnlig for identifikationen af erhvervsdrivende (en
erhvervsdrivende, der er etableret i EU-27, som før udtrædelsesdatoen blev betragtet
som en EU-distributør, bliver en importør i den i direktiv 2013/29/EU anvendte
betydning) og kravet om fra og med udtrædelsesdatoen at være i besiddelse af en attest
udstedt af et bemyndiget organ i EU-27.
2.

MÆRKNING AF PYROTEKNISKE ARTIKLER
I henhold til artikel 1 i Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/58/EU om
oprettelse af et sporingssystem for pyrotekniske artikler7 skal pyrotekniske artikler
mærkes med et registreringsnummer bestående af bl.a. det bemyndigede organs
identifikationsnummer samt løbenummeret, der anvendes af det bemyndigede organ, på
den pyrotekniske artikel. Registreringsnummeret tildeles af det bemyndigede organ8.
Fra udtrædelsesdatoen må pyrotekniske artikler, som bringes i omsætning i Unionen,
ikke længere mærkes med et registreringsnummer, der er tildelt af et bemyndiget organ,
der er etableret i Det Forenede Kongerige.

Kommissionens websted om Unionens lovgivning om pyrotekniske artikler
(https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/legislation_en#pyrotechnics)
indeholder
generelle oplysninger om pyrotekniske artikler. Disse sider opdateres om nødvendigt med
yderligere oplysninger.
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https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_da#grow
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EUT L 115 af 17.4.2014, s. 28.
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Se betragtning 2 i Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/58/EU.

