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

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 eller tidsfristen förlängs av Europeiska rådet
i enlighet med artikel 50.3 i fördraget om Europeiska unionen, kommer unionens hela primäroch 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).
Förenade kungariket kommer då att bli ett så kallat tredjeland2.
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 ekonomiska aktörer på det
pyrotekniska området 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 EU:s regler om pyrotekniska artiklar, särskilt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/29/EU av den 12 juni 2013 om harmonisering
av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av pyrotekniska
artiklar3, inte längre tillämpliga på Förenade kungariket. Detta får särskilt följande
konsekvenser för pyrotekniska artiklar som släpps ut på EU-marknaden från och med
utträdesdagen.4
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Förhandlingar pågår med Förenade kungariket i syfte att nå ett avtal om utträde.
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Ett tredjeland är ett land som inte är medlem i EU.
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I samband med förhandlingarna om ett avtal om utträde mellan EU och Förenade kungariket försöker EU
enas med Förenade kungariket om lösningar för varor som släpps ut på EU-marknaden före utgången av
övergångsperioden. Se särskilt det senaste utkastet till avtal om utträde som man enats om på förhandlarnivå:
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_agreement_coloured.pdf
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Dokumentet Tillkännagivande till berörda aktörer – Förenade kungarikets utträde och
EU-reglerna om industriprodukter5 är även relevant för EU-reglerna om pyrotekniska
artiklar. Detta gäller särskilt identifieringen av ekonomiska aktörer (en ekonomisk aktör
som är etablerad i EU-27 och som före utträdesdagen ansågs som en EU-distributör
kommer från och med utträdesdagen att vara en importör i den mening som avses i
direktiv 2013/29/EU) och kravet på att inneha ett intyg utfärdat av ett anmält organ i
EU-27 från och med utträdesdagen.
2.

MÄRKNING AV PYROTEKNISKA ARTIKLAR
Enligt artikel 1 i kommissionens genomförandedirektiv 2014/58/EU om inrättande av ett
system för pyrotekniska artiklars spårbarhet6 ska pyrotekniska artiklar märkas med ett
registreringsnummer som innehåller bl.a. identifieringsnumret för det anmälda organet
och det löpnummer som det anmälda organet använt för den pyrotekniska artikeln.
Registreringsnumret tilldelas av det anmälda organet.7
Från och med utträdesdagen får pyrotekniska artiklar som släpps ut på EU-marknaden
inte längre vara märkta med registreringsnummer som tilldelats av ett anmält organ som
är etablerat i Förenade kungariket.

Det finns mer allmän information på kommissionens webbplats för EU-lagstiftning om
pyrotekniska
artiklar:
(https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/legislation_sv)
Webbplatsen kommer att uppdateras med ytterligare information vid behov.
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Se skäl 2 i kommissionens genomförandedirektiv 2014/58/EU.

