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Sammanfattning
Tekniska regler
−

Osäkerhet kring vilka tekniska produktregler och standarder som kommer att gälla i
Storbritannien

−

Osäkerhet kring Storbritanniens deltagande i europeiska ackrediteringsorganisationen EA
och europeiska standardiseringsorganisationerna CEN och CENELEC

−

Anmälda organ i Storbritannien förlorar sin status och företag som tillhandahåller
produkter på inre marknaden behöver vända sig till anmälda organ inom EU27

−

Olika produktkrav i Storbritannien och EU innebär ökade kostnader och ökad
administration för tillverkare och andra ekonomiska aktörer

−

Helheten i kvalitetsinfrastrukturen riskerar att gå förlorad även vid någon form av avtal

−

Genom Repeal Bill försöker Storbritannien införa EU-regelverket som nationell
lagstiftning. Syftet är att innehållet i regelverket som det ser ut dagen före brexit ska vara
identiskt dagen efter. EU-domstolens jurisdiktion kommer dock att upphöra.

Ackreditering
−

EA arbetar till stor del på uppdrag av EU och finansieras till den delen av EU

−

Osäkerhet kring UKAS:s medlemskap i EA efter brexit

−

Brexit innebär att UKAS inte kommer att uppfylla kraven på medlemskap i EA

−

EA:s stadgar innebär inte att UKAS:s medlemskap upphör per automatik efter brexit;
utröstning eller frivilligt utträde krävs

−

Ömsesidigt erkännande inom ackrediteringsområdet innebär endast erkännande av
varandras procedurer för bedömning av överensstämmelse och ackrediteringar men inte
erkännande av varandras produktregler

−

UKAS kan efter brexit referentbedömas av ILAC/IAF om det inte kan ske av EA

−

UKAS medlemskap i EA påverkar i sig inte frågan om vilka produktkrav som kommer att
tillämpas i Storbritannien efter utträdet

Standardisering
−

20% av europeiska standarder utarbetas på uppdrag av kommissionen för den
harmoniserade produktlagstiftningen

−

BSI kommer efter brexit inte längre att utgöra ett nationellt standardiseringsorgan inom
EU och därmed inte uppfylla kraven för medlemskap i CEN

−

Medlemskap i CEN och CENELEC upphör inte per automatik p g a brexit

−

ETSI är öppet för en vidare krets av medlemmar och berörs inte på samma sätt
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−

Osäkerhet om Storbritannien kommer att fortsätta anta europeiska standarder och om de i
så fall kommer att ha legal verkan motsvarande den presumerande verkan som finns i EUrätten

−

BSI kan till viss del påverka europeisk standardisering genom deltagande i ISO/IEC

−

Olika standarder i Storbritannien och EU skulle innebära ökad osäkerhet och ökade
kostnader för tillverkare och marknaden i stort

Varuhandeln mellan Storbritannien och EU efter brexit
−

Förändrade roller och krav på ekonomiska operatörer i handeln med Storbritannien

−

Distributörer kommer istället att betraktas som importörer eller tillverkare vilket innebär
högre krav

−

Osäkerhet om konsekvenserna ifall CE-märket införlivas i brittisk lagstiftning i samband
med Repeal Bill

−

Export till Storbritannien beroende av vilka regler som kommer att gälla där

−

Osäkerhet kring vilka regler som kommer att gälla i Storbritannien även om Repeal Bill
avser att införliva kraven i EU:s produktlagstiftning som nationell lagstiftning

Varuhandeln inom EU efter brexit
−

Anmälda organ i Storbritannien kommer att förlora sin status

−

De som anlitat ett anmält organ från Storbritannien kommer att beröras

−

Giltigheten hos utfärdade certifikat och intyg riskerar att påverkas

−

Brist på anmälda organ inom vissa områden, ex vis medicintekniska produkter

−

Övergångslösningar behöver beakta att olika moduler kräver olika stor medverkan och
övervakning av det anmälande organet

Handelsavtal mellan EU och Storbritannien efter brexit
−

Samtliga varianter på handelsavtal kommer i olika grad innebära avsteg från dagens
situation

−

Av befintliga avtal är det idag endast EES-avtalet som innebär tillträde till den inre
marknaden

−

Storbritannien behöver fås att fortsätta tillämpa kvalitetsinfrastrukturen genom någon
form av avtal

−

EU-domstolens jurisdiktion upphör i Storbritannien och det behövs en avtalslösning som
säkerställer en enhetlig tillämpning genom uttolkning av reglerna. Ett avtal måste också
innehålla en mekanism för tvistlösning.
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Tekniska regler på fordonsområdet
−

Vad händer med EU-typgodkännanden som utfärdats av myndigheter i Storbritannien?
- Osäkert med hänsyn till regler om informationsplikt m m mellan
typgodkännandemyndigheten och tillverkaren

−

Vad händer med tekniska tjänster (särskilda organ för bedömning av överensstämmelse)
som är anmälda i Storbritannien? – Sannolikt upphör statusen som teknisk tjänst

−

Vad händer med provningsrapporterna som tekniska tjänster utfärdat? –
Provningsrapporternas giltighet påverkas sannolikt inte

−

Vad händer med marknadskontrollen inom EU? – Osäkert beträffande informationsutbyte
m m mellan EU och Storbritannien

Inledning
Regeringen har uppdragit åt Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) att analysera
1
följderna av det brittiska utträdet ur EU för tillämpningen av tekniska regler på varuområdet. I
direktiven för uppdraget anges att Swedac ska
-

-

-

-

på en övergripande nivå analysera vilka följder, särskilt för svenska intressen, som
Storbritanniens utträde ur EU (brexit) kan få för tillämpningen av tekniska regler i
varuhandeln inom EU och mellan EU och Storbritannien,
utforma analysen utifrån olika scenarier, med vilket avses allt från en situation där
Storbritannien lämnar EU utan något utträdesavtal till att det sluts ett eller flera avtal som
medför att handeln i alla fall tillfälligt kan fortsätta under samma eller liknande villkor som
i dagsläget,
även analysera vilka avtalslösningar som är tänkbara och tekniskt sett möjliga för att
tillfälligt eller tills vidare underlätta handeln mellan Storbritannien och EU efter brexit,
i sitt analysarbete särskilt beakta att Storbritannien även efter ett utträde ur EU kan
komma att vara medlem i internationella organisationer för ackreditering och
standardisering och den betydelse detta kan ha när det gäller effekter på handeln och
möjligheterna att finna övergångslösningar och nya avtal på varuområdet
samråda med Kommerskollegium, standardiseringsorganisationer och andra relevanta
aktörer.

Utredaren Göran Lundmark och juristen Anna Formgren har genomfört arbetet som bedrivits i
samråd med Kommerskollegium och andra organisationer såsom standardiseringsorganen SIS, SEK
och ITS och näringslivsorganisationer såsom Business Sweden, Teknikföretagen och Svenskt
Näringsliv.
Kommerskollegium har i en rapport lyft frågetecken kring vad Storbritanniens EU-utträde innebär
2
för de framtida regulativa processerna och Europastandardiseringen. Swedacs rapport kan ses som
ett komplement till Kommerskollegiums rapport vad gäller konsekvenserna av brexit när det gäller
tillämpningen av de tekniska reglerna för varor. Vid samtal med företrädare för olika
näringslivsorganisationer har vissa produktområden särskilt lyfts fram där det råder osäkerhet om
1

Regeringsbeslut den 17 augusti 2017, UD2017/13339/HI
Kommerskollegiums rapport ”Brexit – Alternativ till framtida regelverk för handel med tjänster
och handels- och tullprocedurer mellan EU och Storbritannien”, 2017, s 68
2
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tillämpningen av tekniska regler efter brexit. Ett sådant område är fordonsgodkännande vilket
Swedac valt att närmare redogöra för i rapporten. Regeringen har under tiden lämnat ett uppdrag
3
till Kommerskollegium av relevans till detta.
I rapporten återkommer begreppet kvalitetsinfrastruktur.

Med kvalitetsinfrastruktur avses de institutioner, system och metoder som måste finnas i ett land
för att säkerställa att produkter och tjänster uppfyller krav på säkerhet och kvalitet. Swedac är som
nationellt ackrediteringsorgan, samordnare för marknadskontroll och tillsynsmyndighet för
4
reglerad mätteknik, en viktig aktör i den svenska kvalitetsinfrastrukturen. Kvalitetsinfrastruktur är
ett globalt begrepp som har sin grund i världshandelsorganisationen WTO:s avtal om tekniska
handelshinder. Alla industrialiserade länder har en fungerande kvalitetsinfrastruktur och aktörerna
samarbetar globalt. När helheten fungerar skapas förutsättningar för tillit i vardagen, samhällsnytta
med tryggare medborgare, ökad konkurrenskraft i näringslivet och global frihandel under rättvis
konkurrens.
Med ”hård brexit” menas i rapporten ett brittiskt utträde ur unionen utan något avtal kring den
framtida relationen i de avseenden som rapporten behandlar. Med ”EU27” menas i rapporten EU
efter brexit eller EU innefattande alla medlemsländer utom Storbritannien.
Reglerad mätteknik tillhör kvalitetsinfrastrukturen men berörs inte närmare i denna rapport då
området inledningsvis bedömts påverkas marginellt av brexit. Det utesluter dock inte att området
kan behöva utredas närmare framöver.

3

Uppdrag att ta fram ett fördjupat kunskapsunderlag om svenska handelsintressen i EU:s
förhandling med Storbritannien om en ny handelsrelation efter Brexit, UD2017/17138/HI
4
Quality and compliance infrastructure, United Nations Industrial Development Organization
(UNIDO), hemsida: unido.org
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Tekniska regler på varuområdet
•
•
•

Tekniska regler är en del av kvalitetsinfrastrukturen
Tekniska regler avser dels tekniska krav på produkten uttryckta i tekniska föreskrifter
eller i standarder
Tekniska regler avser också förfaranden för bedömning av överensstämmelse

EU:s system för teknisk harmonisering av krav på produkter är unikt i världen och omfattar för
närvarande 28 länder. Såväl handeln inom EU, som den mellan EU och andra länder, underlättas
5
genom att tekniska krav på produkter utformas av EU och blir gällande inom hela unionen. . På det
6
icke-harmoniserade området råder principen om ömsesidigt erkännande och en anmälningsplikt
som innebär att medlemsstaterna måste anmäla förslag till tekniska föreskrifter till kommissionen
innan de får börja tillämpas.
7

Med tekniska regler avses vanligtvis tekniska föreskrifter och standarder samt även förfaranden för
bedömning av överensstämmelse med tekniska föreskrifter eller standarder. Med andra ord viktiga
beståndsdelar i det som kallas kvalitetsinfrastruktur. På produktnivå handlar det om de egenskaper
som krävs av en produkt eller produkttyp, såsom krav på kvalitet, prestanda, säkerhet eller
dimensioner, inbegripet krav på produkten eller produkttypen med avseende på varubeteckning,
8
terminologi, symboler, provning och provningsmetoder, förpackning, märkning eller etikettering.
För att säkerställa produkternas överenstämmelse med de tekniska kraven finns organ som gör
denna bedömning. Ackreditering är den metod som framhålls som den bästa för att styrka
9
kompetensen hos dessa organ. Med bedömning av överensstämmelse avses här en process där det
visas om specificerade krav avseende en produkt har uppfyllts. När produkterna är släppta på
marknaden blir bestämmelser om marknadskontroll tillämpliga. Dessa delar av
kvalitetsinfrastrukturen kommer att beröras närmare i annat avsnitt i rapporten.
Varubegreppet kan definieras som alla industriellt framställda produkter och alla
10
jordbruksprodukter, inklusive fiskprodukter. I denna rapport kommer olika produktområden i
huvudsak att beröras på en övergripande nivå, varför jordbruks- och fiskprodukter inte särskilt
beskrivs. Varubegreppet i rapporten motsvarar de varor som omfattas av de harmoniserade
tekniska reglerna men när det gäller det icke-harmoniserade området är varubegreppet vidare.

5

Kommerskollegiums rapport ”Brexit – Alternativ till framtida regelverk för handel med tjänster
och handels- och tullprocedurer mellan EU och Storbritannien”, 2017
6
Den s k varuförordningen syftar till att upprätthålla principen om ömsesidigt erkännande;
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 764/2008 av den 9 juli 2008 om förfaranden för
tillämpning av vissa nationella tekniska regler på produkter som lagligen saluförts i en annan
medlemsstat och om upphävande av beslut nr 3052/95/EG. Varuförordningen kompletteras
nationellt av förordningen (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn.
7
Standarder är i grunden frivilliga men kan i lagstiftning ges rättslig effekt och får då karaktären av
teknisk regel
8
2 § i förordningen (1994:2029) om tekniska regler
9
Se beaktandesats 41 i beslut nr 768/2008/EG
10
Se exempelvis 2 § i förordningen (1994:2029) om tekniska regler
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Utgångspunkt och principer för fri rörlighet för varor inom EU11
ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE
Inom EU gäller att produkter som lagligen har tillverkats och saluförts i en medlemsstat i princip
har fri rörlighet inom EU. Om det saknas bestämmelser om harmonisering får medlemsstaterna
lagstifta nationellt. Det förutsätter att åtgärderna är nödvändiga för att uppfylla obligatoriska krav
(t.ex. hälsa, säkerhet, konsumentskydd och miljöskydd), har ett syfte som motiverar ett undantag
från principen om fri rörlighet för varor, och är motiverade med hänsyn till syftet och står i
proportion till målen.
Förordning (EG) nr 764/2008 om förfaranden för tillämpning av vissa nationella tekniska regler på
produkter som lagligen saluförts i en annan medlemsstat, som ingår i det s.k. varupaketet, har sin
grund i detta synsätt.

EU REGLERING OM VAROR
EU-lagstiftningen om varor kan indelas i vissa principer. Dessa utgörs av den s k ”gamla metoden”
respektive den s k ”nya metoden”. Den gamla metoden innebär detaljerad reglering som innehåller
alla nödvändiga tekniska och administrativa krav. Den nya metoden begränsar lagstiftningen till
grundläggande (väsentliga) krav och lämnar de tekniska detaljerna till europeiska harmoniserade
standarder. En europeisk standardiseringspolicy har utvecklats till stöd för denna metod.
En lagstiftningsram, New Legislative Framework (NLF) ger nödvändiga instrument för en effektiv
bedömning av överensstämmelse, ackreditering och marknadskontroll och även kontroll av
produkter från länder utanför unionen.
Den gamla metoden för harmonisering innebar att produktkraven, ofta detaljerade, angavs i
rättsakten. Fordonsgodkännande utgör ett sådant område som fortfarande är reglerat genom en
12
mängd detaljerade rättsakter. Rättsakterna utgörs av en ramförordning eller ett ramdirektiv med
13
en mängd tillhörande särdirektiv, förordningar eller FN/ECE-föreskrifter Det är en nationell
myndighet som typgodkänner fordonet eller komponenterna efter att provning och kontroll skett
av en s k teknisk tjänst eller av myndigheten själv. Se närmare i avsnittet om fordonsområdet i
slutet av rapporten.

DEN NYA METODEN
Tanken bakom den nya metoden är att kraven bör begränsas till väsentliga krav som prestandaoch funktionskrav samt att tekniska specifikationer för produkter fastställs i harmoniserade
standarder. Produkter som tillverkats i överensstämmelse med harmoniserade standarder
förutsätts överensstämma med de väsentliga kraven i lagstiftningen.

11

Detta avsnitt bygger på Meddelande från kommissionen – 2016 års blåbok om genomförandet av
EU:s produktbestämmelser
12
Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av
en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system,
komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (”Ramdirektiv”)
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013 om godkännande
och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 av den 15 januari 2013 om godkännande
av och marknadstillsyn för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar
13
fogade till den reviderade överenskommelsen av år 1958
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Det är i princip frivilligt att tillämpa harmoniserade standarder eller andra standarder och
tillverkarna kan därför tillämpa andra tekniska specifikationer för att uppfylla kraven men har då
ansvaret för att visa att dessa tekniska specifikationer överensstämmer med de väsentliga kraven.
Europeisk standardisering som stöd till unionens harmoniseringslagstiftning har sin grund i den
nya metoden. De harmoniserade standardernas funktion och de europeiska
standardiseringsorganisationernas ansvarsområden definieras i förordning (EU) nr 1025/2012
tillsammans med relevant harmoniseringslagstiftning på EU-nivå. Principen om att tekniska
föreskrifter ska bygga på standarder har också införts av Världshandelsorganisationen (WTO) vars
avtal ger stöd för användningen av internationella standarder som grund för reglering i avsikt att
förebygga onödiga handelshinder.
Parallellt har verktyg för bedömning av överensstämmelse utarbetats för både reglerade och ickereglerade områden. Kraven på tredjepartsorgan för bedömning av överensstämmelse infördes. Det
gäller t.ex. de harmoniserade standarderna i EN ISO/IEC 17000-serien.

DEN NYA LAGSTIFTNINGSRAMEN, ”NLF”
NLF innehåller grunden för ackreditering och marknadskontroll och reglerar
anmälningsförfarandet, ackreditering, förfaranden för bedömning av överensstämmelse
14
(moduler), CE-märkning och marknadskontroll.
Den nya lagstiftningen tar hänsyn till alla ekonomiska aktörer i leveranskedjan – tillverkare,
tillverkares representanter, distributörer och importörer – och till deras respektive roller i
förhållande till produkten. Alla dessa aktörer har i olika utsträckning ansvar för produktens
överensstämmelse när den tillhandahålls, beroende på roll. I den nya lagstiftningsramen har
särskilt kravnivån ökat när det gäller importörer.

Exempel på produkter som omfattas av nya metoden enligt den nya lagstiftningsramen
Rättsakter som anpassats till den nya lagstiftningsramen är:
Leksaker 2009/48/EG
Pyrotekniska anordningar 2013/29/EU
Fritidsbåtar och vattenskotrar 2013/53/EU
Explosiva varor för civilt bruk 2014/28/EU
Enkla tryckkärl 2014/29/EU
Elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU
Icke-automatiska vågar 2014/31/EU
Mätinstrument 2014/32/EU
Hissar och säkerhetskomponenter till hissar 2014/33/EU
Utrustning för användning i explosiv miljö 2014/34/EU
Elektrisk utrustning 2014/35/EU
Radioutrustning 2014/53/EU
Tryckbärande anordningar 2014/68/EU
Anpassade är också följande förordningar som ännu inte börjat tillämpas fullt ut:
Linbaneanläggningar EU (nr) 2016/424
Personlig skyddsutrustning EU (nr) 2016/425
Gasapparater EU (nr) 2016/426
14

Förordning (EG) nr 765/2008 och beslut nr 768/2008/EG
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Andra produkter som delvis omfattas av nya metoden enligt den nya lagstiftningsramen
Rättsakter som mer eller mindre innehåller element från den nya lagstiftningsramen är t.ex:
Begränsning av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (RoHS) 2011/65/EG
Byggprodukter EU (nr) 305/2011
Ecodesign
Marin utrustning 2014/90/EU
Transportabla tryckbärande anordningar 2010/35/EU
Driftkompatibilitet i det europeiska järnvägsnätet
Medicinteknisk utrustning
Medicinteknisk utrustning för in-vitrodiagnostik

DET OHARMONISERADE/ICKE-HARMONISERADE OMRÅDET
Det oharmoniserade/icke-harmoniserade området avser produkter, eller aspekter hos produkter,
som inte omfattas av harmoniserad unionslagstiftning. På detta område tillämpas principen om
ömsesidigt erkännande och till stöd för den finns viss annan EU-reglering; direktivet om allmän
produktsäkerhet, anmälningsdirektivet och en förordning om ömsesidigt erkännande.

Direktivet om allmän produktsäkerhet.
Direktivet 2001/95/EG om allmän produktsäkerhet, implementerat nationellt genom
produktsäkerhetslagen och produktsäkerhetsförordningen, syftar till att säkerställa en hög nivå för
produktskyddet i EU för konsumentprodukter som inte omfattas av unionens sektorsspecifika
harmoniserade lagstiftning. Direktivet innehåller en allmän skyldighet för tillverkarna att bara
släppa ut produkter som är säkra på marknaden. Det innehåller även kriterier för bedömning av
överensstämmelse och en princip om presumtion om överensstämmelse med det allmänna
säkerhetskravet om tillverkaren uppfyller kraven i standarder som utarbetats efter ett mandat från
kommissionen och vars referens publicerats i Europeiska unionens officiella tidning.
Direktivet innehåller även kriterier för bedömning av överensstämmelse och en princip om
presumtion om överensstämmelse med det allmänna säkerhetskravet om tillverkaren uppfyller
kraven i standarder som utarbetats efter ett mandat från kommissionen och vars referens
publicerats i Europeiska unionens officiella tidning.
Det finns också en skyldighet för medlemsstaternas myndigheter att bedriva marknadskontroll och
att utbyta information om farliga produkter.
Exempel på produkter som omfattas av det allmänna säkerhetskravet och för vilka det utarbetats
standarder som ger presumtion är:
Möbler
Gymnastikutrustning
Stationära träningsredskap
Barnartiklar (som inte är leksaker) och barnkläder
Cigarettändare
Cyklar
Utrustning för skärmflygning
Vissa egenskaper hos cigaretter
Viss dykutrustning
Oljelampor
Flytande fritidsprodukter för användning i eller på vatten
Invändiga solskydd
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Höga ljudtrycksnivåer hos audio- video och informationsbehandlingsutrustning

Anmälningsdirektivet.
Enligt en särskild procedur i det så kallade anmälningsdirektivet (2015/1535) måste
medlemsstaterna anmäla nationella förslag till nya tekniska föreskrifter och e-tjänsteregler till
kommissionen. Syftet med anmälningsproceduren är att upptäcka och förhindra otillåtna
handelshinder genom utbyte av information.

Förordning om ömsesidigt erkännande
Förordning (EG) nr 764/2008 om förfaranden för tillämpning av vissa nationella tekniska regler på
produkter som lagligen saluförts i en annan medlemsstat definierar de nationella myndigheternas
och företagens rättigheter och skyldigheter när en myndighet vill avvika från principen om
ömsesidigt erkännande och förbjuda en produkt som lagligen säljs i en annan medlemsstat.

Exempel på produkter inom det icke-harmoniserade området som inte omfattas av
direktivet om allmän produktsäkerhet.
Byggnadsställningar
Lagerställ
Stegar för yrkesmässig användning
Stickproppar och eluttag

SPECIFIKA ELEMENT INOM DEN NYA LAGSTIFTNINGSRAMEN
CE-märket
CE-märket är starkt förknippat med den inre marknadens funktion. CE-märket betyder att
tillverkaren försäkrar att produkten överensstämmer med all EU-lagstiftning som är tillämplig på
produkten och enligt vilken det finns ett krav på anbringande av CE-märket. Anbringandet av CEmärket är obligatoriskt om produkten omfattas av någon rättsakt som föreskriver märkning. Det är
inte tillåtet att anbringa CE-märket på produkter som inte omfattas av krav på märkning.

Harmoniserade standarder
15

Den s k nya metoden innebär att rättsakterna endast innehåller grundläggande krav på produkten
och att de tekniska detaljkraven istället utarbetas av europeiska standardiseringsorgan.
Standarderna får rättslig effekt genom att en referens till dem publiceras i Europeiska Unionens
Tidning. De är frivilliga att tillämpa men en produkt som uppfyller standardens specifikationer
16
förutsätts också uppfylla rättsakternas krav . En tillverkare kan alltså välja att inte tillämpa
standarden utan på annat sätt visa att de grundläggande kraven i bakomliggande rättsakt är
uppfyllda. De harmoniserade standarderna och tekniska reglerna kompletteras av bedömning av
överensstämmelse med dessa bestämmelser, vilket kan ske antingen genom tillverkaren själv eller
av ett utomstående organ beroende på vad som stadgas i de produktspecifika bestämmelserna. CEmärkningen ska visa att produkten överensstämmer med tillämpliga bestämmelser. Därtill kommer
bestämmelser om marknadskontroll som sker efter det att produkten släppts ut på den inre
marknaden.
Harmoniserade standarder utarbetas av de europeiska standardiseringsorganisationerna utifrån ett
uppdrag (mandat) från kommissionen i syfte att tekniskt precisera de grundläggande kraven i
15
16

Ds 2013:12 s 26, Rådets resolution av den 7 maj
Art 3.2 Beslut 768/2008/EG
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rättsakterna. När standardiseringsorganisationerna utarbetat en standard granskas den för
kommissionens räkning av en s.k. new-approachkonsult som kontrollerar om standarden
motsvarar det utfärdade mandatet och är förenligt med rättsakten. Om standarden bedöms
motsvara kraven publicerar kommissionen en referens till standarden i Europeiska Unionens
Officiella Tidning (EUT). Inte förrän publicering skett kan presumtionsverkan åberopas.
Normalt ska en harmoniserad standard utvärderas var femte år för att konstatera om kraven i
standarden fortfarande är relevanta eller om de behöver revideras, t.ex. med anledning av en
förändring i den tekniska utvecklingsnivå som råder i samhället (state-of-the-art).

Bedömning av överensstämmelse - anmälda organ
Den nya metoden innebär också att tillverkaren är fullt ansvarig för de produkter han sätter på
marknaden, utan några förhandsgodkännanden från nationella myndigheter. För att visa att de
grundläggande kraven är uppfyllda är tillverkaren skyldig att genomföra ett förfarande för
bedömning av överensstämmelse. Ett antal fördefinierade förfaranden (s.k. moduler) står till
lagstiftarens förfogande vid utarbetande av lagstiftningen och lagstiftaren väljer de förfaranden som
bedöms relevanta för den aktuella produktkategorin. Vissa förfaranden kan tillverkaren genomföra
helt på egen hand medan andra kräver att tillverkaren anlitar ett oberoende tredjepartsorgan för
vissa delar av förfarandet. De tredjepartsorgan som har behörighet att utföra dessa uppgifter
anmäls av medlemsstaterna till kommissionen och kallas följaktligen anmälda organ.
Provning och certifiering av produkter sker numera i ett öppet system under konkurrens av privata
aktörer som kompetensbedömts och godkänts av medlemsstaterna. Det kan röra sig om s k
anmälda organ eller certifieringsorgan, kontrollorgan eller laboratorier som ackrediterats av det
nationella ackrediteringsorganet.
Anmälda organ har ansvar inom områden som rör allmänintressen, och är därför i sin tur ansvariga
inför de behöriga nationella myndigheterna. För att kunna utses som anmält organ måste organet
vara en juridisk person och vara etablerat inom en medlemsstats territorium och således omfattas
av medlemsstatens behörighet. Medlemsstaterna får själv besluta om organ som uppfyller kraven i
den berörda harmoniseringslagstiftningen ska anmälas eller ej. Anmälda organ kan bedriva
verksamhet eller ha personal utanför den egna medlemsstaten och även utanför unionen. Intyg och
andra dokument för bedömning av överensstämmelse ska dock utfärdas av det anmälda organet
och i dess namn.
Anmälda organ måste vara en s k tredje part som därmed är oberoende av sina kunder och andra
berörda parter. Huruvida organen är privata eller statsägda är irrelevant så länge deras oberoende
och integritet bevaras och de kan identifieras som en juridisk person med tillhörande rättigheter
och skyldigheter.
Anmälda organ är skyldiga att delta i samordningsverksamheter och de ska även delta direkt eller
indirekt i europeisk standardisering eller säkerställa att de känner till situationen för relevanta
standarder.
Ackreditering är det rekommenderade sättet att bedöma kompetensen hos anmälda organ. Det
finns dock en möjlighet för medlemsstaterna att utföra bedömningen själva. För att säkerställa det
nödvändiga förtroendet för organens opartiskhet och tekniska kompetens samt för de rapporter
och intyg som utfärdas av dem måste de nationella myndigheterna i så fall lämna detaljerad och
uttömmande information om hur de bedömt de anmälda organen som kvalificerade att utföra de
uppgifter de anmälts för och uppfyller tillämpliga kriterier.
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Anmälda organ anmäls av medlemsstaternas anmälande myndigheter i kommissionens
17
elektroniska anmälningsverktyg NANDO . I den publika delen av NANDO går det att se vilka
organ som är anmälda för vilka uppgifter och det är en viktig väg för tillverkare att hitta anmälda
organ som kan medverka i deras förfaranden för bedömning av överensstämmelse.

Marknadskontroll
Syftet med marknadskontroll är att säkerställa att produkter uppfyller tillämpliga krav som
tillgodoser en hög skyddsnivå för allmänna skyddsintressen samtidigt som det säkerställs att den
fria rörligheten för varor inte begränsas mer än vad som tillåts enligt harmoniserad
unionslagstiftning eller annan relevant unionslagstiftning. Den är dessutom viktig för de
ekonomiska aktörernas intressen, eftersom den bidrar till att undanröja orättvis konkurrens.
Medlemsstaterna måste säkerställa en effektiv marknadskontroll. De ska organisera och utföra
kontroller av de produkter som tillhandahålls på marknaden eller importeras. Medlemsstaterna ska
vidta lämpliga åtgärder för att se till att bestämmelserna i förordning (EG) nr 765/2008 om
ackreditering och marknadskontroll, i direktiv 2001/95/EG om allmän produktsäkerhet och i annan
harmoniseringslagstiftning samt gällande icke harmoniserad nationell lagstiftning följs i EU, och
ska särskilt förhindra att produkter som inte uppfyller kraven och/eller är osäkra tillhandahålls på
marknaden och används.
Marknadskontrollen ska bidra till att osäkra produkter eller produkter som på andra sätt inte
uppfyller de tillämpliga kraven i harmoniserad unionslagstiftning identifieras och kvarhålls eller tas
bort från marknaden, och att skrupelfria eller till och med brottsliga aktörer bestraffas. Den bör
också ha en starkt avskräckande verkan.
För att marknadskontrollen ska få avsedd verkan måste den dock bedrivas enhetligt i hela unionen.
För att vara objektiv och opartisk ska marknadskontrollen genomföras av medlemsstaternas
myndigheter. Samarbete och samordning av åtgärder mellan nationella myndigheter är oumbärligt
för att uppnå en effektiv och sammanhängande kontroll på den inre marknaden. EU:s rättsliga ram
innehåller ett antal verktyg för att nå detta mål, t.ex. en skyddsklausulmekanism för transparens i
begränsande åtgärder och följdåtgärder i andra medlemsstater, ömsesidigt bistånd mellan
marknadskontrollmyndigheter i olika medlemsstater, administrativa samarbetsgrupper,
produktdatabasen ICSMS och Rapexsystemet för snabb spridning av information om produkter
som utgör en risk.
Förordning (EG) nr 765/2008 innehåller krav på samarbete mellan
marknadskontrollmyndigheterna och myndigheterna med ansvar för kontroll av produkter som
förs in på unionsmarknaden (tullmyndigheter) och formerna för detta samarbete. Syftet är att
hindra produkter som inte uppfyller kraven att övergå i fri omsättning.

Förvaltning av systemet
EU:s produktlagstiftning bör ses som ett helt system där själva rättsakten för det specifika
produktslaget enbart är en enskild del. Förutom horisontella rättsakter såsom förordning (EG) nr
765/2008 om ackreditering och marknadskontroll finns det ett flertal funktioner för
informationsspridning och för att eftersträva en enhetlig tillämpning av regelverket. Det finns
samarbetsgrupper för marknadskontrollmyndigheter inom respektive sektor och för anmälda organ
inom respektive sektor. Det finns instiftade kommittéer med tillhörande arbetsgrupper för de olika
rättsakterna där medlemsstaterna respektive ansvariga sektorsmyndigheter deltar. För
ackreditering och marknadskontroll finns expertgruppen för varor på den inre marknaden (IMP).
17

Nando (New Approach Notified and Designated Organisations) Information System
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Det finns en särskild standardiseringskommitté. Det finns gemensamma informationssystem som
CircaBC, för informationsspridning inom olika arbetsgrupper, ICSMS för information mellan
marknadskontrollmyndigheter om kontrollerade produkter, Rapex för snabb
informationsspridning om produkter som medför risker och det finns system specifikt för
tullmyndigheter. Oenighet om tillämpning av lagstiftningen kan diskuteras i de olika
arbetsgrupperna och kommittéerna och om man inte lyckas finns den s.k. EU-piloten för medling
och ytterst EU-domstolen. Vid utarbetande av harmoniserade standarder finns så kallade newapproach-konsulter som utvärderar att standarderna är förenliga med lagstiftningen och det
mandat kommissionen lämnat innan referenser publiceras i EUT. Dessa olika bitar samverkar och
behöver vara på plats för att få systemet att fungera i sin helhet.

Internationella organisationer inom ramen för
kvalitetsinfrastrukturen
EUROPEISKA SAMARBETSORGANET FÖR ACKREDITERING (EA)
Uppdrag och avtal med EU samt finansiering
•

•
•

EA har ett uppdrag från EU att vara det organ som organiserar referentbedömningar av
ackrediteringsorgan inom EU med huvudsyfte att säkerställa tillit till
ackrediteringssystemet
EA svarar för den europeiska ackrediteringsinfrastrukturen och är därmed en del av
kvalitetsinfrastrukturen inom EU
EU finansierar de delar av EA:s verksamhet som rör uppdraget från EU

Ackrediteringsregelverket inom EU kräver att varje medlemsstat ska utse ett ackrediteringsorgan
och att det ska finnas ett organ på gemenskapsnivå för organisering av referentbedömning av de
18
nationella ackrediteringsorganen . EA har erkänts som ett sådant organ. Med nationellt
ackrediteringsorgan avses det enda organet i en medlemsstat som har statligt bemyndigande att
19
genomföra ackrediteringar. En förutsättning för ett erkännande som organ enligt artikel 14 är att
organet även ingått ett avtal med kommissionen. Avtalet ska innehålla en detaljerad beskrivning av
organets uppgifter, finansieringsbestämmelser och bestämmelser för tillsyn av organet samt
20
möjlighet att säga upp avtalet. Det nuvarande avtalet gäller för perioden den 24 juni 2014 – 24 juni
21
22
2018 och det finns även riktlinjer för samarbetet beslutade år 2009. Dessa riktlinjer gäller för

18

Artikel 4 och 14 i förordning (EG) 765/2008
Artikel 2 i (EG) nr 765/2008
20
Framework Partnership Agreement, Framework Agreement Number 30-CE-0647816/00-85, Ref.
Ares (2014)2282914 - 09/07/2014
21
Enligt avtalets villkor gäller det i fyra år från det att det undertecknades av den sista
undertecknande parten, vilket enligt avtalet skedde den 24 juni 2014. Avtalet gäller alltså till den 24
juni 2018.
22
För samarbetet mellan den Europeiska samarbetsorganisationen för Ackreditering (European CoOperation For Accreditation – EA), Europeiska Kommissionen, Europeiska
Frihandelssammanslutningen (EFTA) och de behöriga nationella myndigheterna (2009/C 116/04)
19
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samarbetet mellan EA, kommissionen, EFTA och de nationella ackrediteringsorganen. Ett nytt
samarbetsavtal som ska ersätta det nuvarande är för närvarande under förhandling.
EA utgör ett organ som är nödvändigt för att ackrediteringssystemet inom EU ska fungera och är en
grundpelare på den inre marknaden och för principen om ömsesidigt erkännande. Den verksamhet
som EA kan beviljas gemenskapsfinansiering för finns beskriven i artikel 32 i förordning (EG)
765/2008. Verksamheten ska ha samband med tillämpningen av förordningen. Den gäller såväl det
frivilliga området som områden med obligatorisk ackreditering. För EU:s räkning har EA bl a i
uppgift att utarbeta sektorsspecifika ackrediteringsprogram, delta i verksamhet som anordnas av
internationella ackrediteringsorganisationer, utarbetande av riktlinjer för ackreditering och
anmälda organ samt bistå kommissionen med expertis. EA:s verksamhet är till stor del knuten till
den uppgift som givits organisationen genom gemenskapslagstiftningen och är en viktig del av den
inre marknaden och för tillämpningen av den harmoniserade gemenskapslagstiftningen. Icke desto
mindre är dess uppgift också att verka för internationellt samarbete och att sprida
ackrediteringsmodellen till andra länder. Riktlinjerna för samarbete som nämns ovan innebär bl a
också att EA ska nyttjas när EU förhandlar med tredjeländer om handelsavtal när frågor som rör
bedömning av överensstämmelse diskuteras.

Medlemskap i EA
•
•
•

Medlemmarna i EA består av två kategorier; ”full members” och ”associate members”
”Full members” består av ackrediteringsorgan inom EU och EFTA samt de formella
kandidatländerna
”Associate members” består av ackrediteringsorgan i potentiella kandidatländer samt
länder utpekade i EU:s grannskapspolicy
23

EA:s medlemmar delas upp i två kategorier; ”full members” och ”associate members”. Den
förstnämnda kategorin utgör ackrediteringsorgan som pekats ut i enlighet med förordning (EG) nr
24
765/2008 som tillhörande en medlemsstat i EU eller EFTA eller ett formellt kandidatland till
någon av dessa. Den andra kategorin utgörs av nationella ackrediteringsorgan i ekonomier eller
länder som antingen identifierats som potentiella kandidater till EU- eller EFTA-medlemskap eller
25
som av EU i kommissionens grannskapspolicy identifierats som särskilt viktiga. EA har för
26
närvarande 36 fullvärdiga medlemmar och 14 associerade medlemmar .

23

EA:s stadgar, den officiella versionen är på holländska men det finns en engelsk översättning på
EA:s hemsida. Dokumentet rubriceras “Deed of amendment of articles of association” och är
daterat 2016-01-16.
24
EFTA-staterna är Island, Lichtenstein, Norge och Schweiz. De tre förstnämnda har anslutit sig till
EU:s inre marknad genom EES-avtalet medan Schweiz istället har en mängd bilaterala avtal med
EU.
25
I bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 232/2014 av den 11 mars 2014 om
inrättande av ett europeiskt grannskapsinstrument anges följande partnerländer: Algeriet,
Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Egypten, Georgien, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen,
Republiken Moldavien, Marocko, Det ockuperade palestinska området, Syrien, Tunisien och
Ukraina.
26
Antalet medlemmar 2017-11-24
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UKAS och EA efter brexit
•
•
•
•
•

EA:s stadgar innebär inte att UKAS:s medlemskap per automatik upphör att gälla till
följd av brexit
UKAS eventuella medlemskap i EA efter brexit påverkar frågan om hur
referentbedömningen av UKAS ska utföras
Om UKAS:s medlemskap i EA upphör kan UKAS istället bli referentbedömt av
ILAC/IAF
Medlemskap i EA bygger antingen på EU-medlemskap, kandidatlandstatus eller EU:s
grannskapspolicy
Till skillnad från de andra medlemmarna befinner sig UKAS i en situation där landet
istället för närmande till EU rör sig i motsatt riktning genom ett utträde, vilket kan
påverka förutsättningarna för samarbete

27

Vad kommer att hända med Storbritanniens nationella ackrediteringsorgans, UKAS , medlemskap
i EA efter Storbritanniens utträde ur EU? Utifrån vad som sägs om utträde och uteslutning i artikel
6 i stadgarna skulle det mest sannolika scenariot vara att UKAS utträder till följd av att det inte
längre uppfyller kravet på medlemskap. Till följd av Storbritanniens utträde ur EU kommer UKAS
inte längre att vara ett nationellt ackrediteringsorgan i den mening som stipuleras i förordning
(EG) nr 765/2008. Storbritannien har uttalat att det inte har för avsikt att framledes vare sig tillhöra
EFTA eller ansluta sig till EES. Enligt stadgarna kan uteslutning av en medlem ske genom beslut av
generalförsamlingen och verkställandet ska då ske genom exekutivkommittén. Det pågår dock ett
arbete med att ändra stadgarna avseende kriterierna för medlemskap i EA. Ett fortsatt medlemskap
skulle inte i sig binda Storbritannien till de harmoniserade produktkraven utan endast innebära att
UKAS skulle referentbedömas i EA-kretsen och ett ömsesidigt erkännande av de andra
medlemmarnas ackrediteringar. Sannolikt skulle dock ett fortsatt medlemskap i EA ändå kunna ha
en betydelse för EU:s framtida förhandlingar om handelsavtal med Storbritannien. EA:s allra
främsta roll är att ansvara för referentbedömningar av andra ackrediteringsorgan inom EU och ett
antal andra länder och att förvalta avtalen om ömsesidigt erkännande av ackrediteringarna. Om
inte UKAS kommer att fortsätta vara medlem i EA efter brexit kan referentbedömning ske genom
dess medlemskap i de globala ackrediteringsorganisationerna ILAC och IAF. Det innebär alltså att
UKAS kommer att kunna bli referentbedömt även fortsättningsvis vilket är en förutsättning för att
kunna verka som ett ackrediteringsorgan på världshandelsområdet. Bortsett från vad de formella
medlemskriterierna kan innebära för UKAS:s fortsatta medlemskap i EA är det ändå en uttalad
önskan från kommissionens sida att EA ska verka för att den europeiska modellen för ackreditering
28
sprids till andra länder. När det gäller UKAS är situationen snarast den omvända även om
utgångsläget torde vara det bästa för att få till stånd någon form av avtal. Till skillnad från andra
tredje länder som strävar mot ett närmande till EU och EA befinner sig UKAS i ett läge där dess
hemmanation Storbritannien kommer att lämna EU. Det talar emot ett fortsatt medlemskap och
samarbete med EA, samtidigt som förutsättningarna för att reglera ett fortsatt samarbete inte torde
kunna vara bättre eftersom UKAS idag har alla förutsättningar på plats som mångårig fullvärdig
medlem.

27

United Kingdom Accreditation Service
För Samarbetet Mellan Den Europeiska Samarbetsorganisationen För Ackreditering (European
Co-Operation For Accreditation – EA), Europeiska Kommissionen, Europeiska
Frihandelssammanslutningen (EFTA) Och De Behöriga Nationella Myndigheterna
(2009/C 116/04)
28
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Avtal om ömsesidigt erkännande
•
•
•

Avtal om ömsesidigt erkännande i ackrediteringssammanhang innebär ett ömsesidigt
erkännande av varandras procedurer för ackreditering utifrån vissa standarder
För ackrediteringsorgan inom EU gäller dessutom bindande bestämmelser om bl a
ömsesidigt erkännande i förordning (EG) nr 765/2008
Förordning (EG) nr 765/2008 innebär att ackrediteringsorganen i EU är bundna av
något mer uttalade krav och villkor jämfört med andra ackrediteringsorgan

29

Ackrediteringsorganen i EA har genom avtal (MLA eller BLA ) förbundit sig att erkänna varandras
ackrediteringar vilket innebär att den provning, kalibrering, certifiering och kontroll som sker
under ackreditering av andra ackrediteringsorgan jämställs med den egna. För
30
ackrediteringsorganen inom EU gäller bestämmelserna i förordning (EG) 765/2008 om att
erkänna likvärdigheten hos de andra referentbedömda ackrediteringsorganen och godta deras
ackrediteringsintyg. BLA-avtalen upprättas mellan EA och de associerade medlemmarna och
innebär samma förpliktelser för signatärerna som i MLA-avtalen.
MLA-avtalen upprättade mellan medlemmarna i EA kan omfatta ackreditering under ett antal
uppräknade kontrollformsstandarder, såsom exempelvis person- produkt- och
ledningssystemstandarder samt för kontrollorgan och laboratorier. EA är i egenskap av regionalt
samarbetsorgan medlem i ILAC/IAF och avtalspart i MRA-avtal på en global nivå. Dessa avtal
omfattar ett något mindre antal kontrollformsstandarder än de som omfattas av MLA-avtalen inom
EA. Ackrediteringsorganen har inte nödvändigtvis kompetens att utföra samma sorts
ackrediteringar utan blir godkända för respektive kontrollformsstandard efter referentbedömning
och upptas i samband med det som signatärer till den aktuella kontrollformsstandarden i MLAavtalet.
En framgångsrik referentbedömning är en förutsättning för det ömsesidiga erkännandet av
ackrediteringsorganens intyg i de olika medlemsstaterna. Referentbedömningen utgör en
bedömning av ackrediteringsorganens uppfyllelse av de krav som följer av artikel 8 i förordning
(EG) 765/2008, samtidigt som dessa krav presumeras vara uppfyllda om de kriterier som fastställts i
31
den relevanta harmoniserade standarden är uppfyllda. Det är EA som organiserar och genomför
referentbedömningarna tillsammans med deltagare från andra medlemsorgan.

29

Bilateral Agreement – idag består dessa signatärer av ackrediteringsorganen från Algeriet,
Bosnien & Hercegovina, Georgien, Israel, Moldavien, Tunisien och Ukraina
30
Artikel 11.2
31
Med harmoniserad standard avses enligt artikel 2 i 765/2008 en standard som på grundval av en
begäran av kommissionen i enlighet med artikel 6 i Europaparlamentets och rådets direktiv
98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och
föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster antagits av ett
europeiskt standardiseringsorgan som upptas i bilaga I till det direktivet. I det nu aktuella
avseendet ovan avses följande standard: Bedömning av överensstämmelse – Allmänna krav på
ackrediteringsorgan som ackrediterar organ för bedömning av överensstämmelse (SS-EN ISO/IEC
17011:2005)
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32

För att ta CETA -avtalet med Canada som exempel kan nämnas att i protokollet rörande
bedömning av överensstämmelse är uppräknat på vilka produktområden ömsesidigt erkännande av
bedömning av överensstämmelse ska gälla.

ILAC och IAF
•
•
•
•

33

ILAC och IAF är organisationer på global nivå för ackrediteringsorgan
Medlemmarna är såväl enskilda ackrediteringsorgan som regionala samarbetsorgan,
till exempel EA
ILAC och IAF gör egna referentbedömningar men har även delegerat sådana till de
regionala samarbetsorganen
ILAC och IAF harmoniserar ackreditering genom att ta fram tillämpningsdokument m
m

34

ILAC och IAF är internationella organisationer för ackrediteringsorgan och tillhandahåller och
administrerar ordningar för ömsesidigt erkännande av produkter och tjänster som kontrollerats
eller testats av laboratorier och kontrollorgan som ackrediterats av medlemmarna. IAF verkar inom
området certifiering av produkter, tjänster, personer och ledningssystem. ILAC verkar inom
området kontrollorgan och laboratorier.
ILAC och IAF organiserar såväl enskilda ackrediteringsorgan och andra aktörer som regionala
samarbetsorgan, exempelvis EA, samt delar in medlemmarna i flera olika kategorier. UKAS är
medlem i såväl ILAC och IAF i egenskap av ackrediteringsorgan som signerat MRA-avtal, men även
indirekt som medlem av EA. ILAC och IAF bygger sina MRA-avtal på de regionala MRA-avtalen. En
region som har ett MRA-avtal inom ILAC eller IAF:s aktivitetsområden kan ansöka om att bli
erkänd regional organisation hos ILAC eller IAF, beroende på om det gäller ackreditering av
certifieringsorgan eller ackreditering av laboratorier och kontrollorgan. ILAC eller IAF gör då en
referentbedömning av regionens procedurer och beslutsprocess samt bevittnar
referentbedömningar som regionen gör som ett underlag för sitt beslut om att godta den regionala
organisationen som en erkänd regional organisation. När beslut har tagits på ILAC- eller IAF-nivån,
kan de enskilda ackrediteringsorganen i regionen ansöka om att bli signatärer till ILAC eller IAF:s
MRA-avtal.
35

ILAC:s MRA-avtal innebär att de avtalsslutande parterna ömsesidigt erkänner varandras
ackrediteringsintyg och de ackrediterade aktörernas bedömningar av överensstämmelse. Detta
innebär att handeln underlättas mellan stater eftersom det då inte krävs ytterligare tester,
kalibreringar eller kontroller av varorna i de importerande länderna. Avtalet är en försäkran om att
samma standarder används av alla avtalsslutande parter. IAF har likaså ett avtal för ömsesidigt
36
erkännande; IAF-MLA .

32

Comprehensive Economic and Trade Agreement between the EU and Canada
International Laboratory Accreditation Cooperation
34
International Accreditation Forum
35
Se ex vis ILAC Mutual Recognition Arrangement (Arrangement), ILAC-P5:10/2013
36
Multilateral Recognition Arrangements
33
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De avtalsslutande parterna består av ackrediteringsorgan över hela världen. UKAS är en av dessa.
37
EA är i sig inte någon avtalsslutande part, men utgör ett av fyra erkända regionala samarbetsorgan
som genom delegering inom ILAC och IAF getts i uppgift att kompetensbedöma och utvärdera
ackrediteringsorgan inom sin region. Det sker genom referentbedömning av såväl erkända
regionala samarbetsorgan som enskilda ackrediteringsorgan. Referentbedömning innebär en
process där bedömningen genomförs av andra ackrediteringsorgan eller regionala organisationer.
Det finns dock ett antal ackrediteringsorgan som av olika skäl inte är en del av en regional
organisation. Det finns också regionala organisationer som ännu inte har ett MRA-avtal men där
vissa av regionens medlemmar har kommit väldigt lång i sin ackrediteringsverksamhet. I dessa fall
kan ackrediteringsorganen ansöka om att bli referentbedömda direkt av ILAC eller IAF och betalar
då en extra avgift utöver årsavgiften för att finansiera arbetet med den enskilda
referentbedömningen. Detta är ett sätt för UKAS att bli referentbedömt om medlemskapet i EA
upphör och tillhörighet till en annan regional organisation dröjer.
Det huvudsakliga harmoniseringsarbetet gällande ackrediteringar sker inom ILAC och IAF.
Dokument gällande tillämpning av de standarder som används och hur en referentbedömning ska
genomföras och rapporteras tas fram inom ILAC och IAF. De erkända regionerna måste följa dessa
dokument men kan vid behov ta fram tilläggsdokument om det finns lokala och regionala krav som
behöver tillgodoses och som inte omfattas av ILAC och IAF:s krav. Kraven på ackrediteringsorgan i
(EG) nr 765/2008 är exempel på sådana krav. För att möta kommissionens krav på
ackrediteringsorgan har EA infört dessa tilläggskrav i sina stadgar under medlemsskapsvillkor.
Slutligen kan nämnas att när det gäller EU-finansiering får sådan även ske till EA:s deltagande i
38
verksamhet som anordnas av internationella ackrediteringsorganisationer såsom ILAC och IAF.

Analys och slutsatser
•
•
•
•

Den harmoniserade produktlagstiftningen inom EU är tillämplig utifrån EUmedlemskapet och inte genom medlemskap i EA
Genom avtal mellan tredjeland och EU kan tredjelandet förbindas införa
produktlagstiftning motsvarande EU-reglerna och de harmoniserade standarderna
UKAS eventuella fortsatta medlemskap i EA efter brexit är beroende av dels EA:s
stadgar och dels EU:s hållning
Efter brexit kommer UKAS inte längre vara bundet av förordning (EG) nr 765/2008 och
därmed inte heller t ex konkurrensförbudet

Medlemskapet i EA är starkt knutet till EU-medlemskapet och den nya metoden för att säkerställa
varors överensstämmelse med harmoniserade bestämmelser på den inre marknaden och därmed en
viktig beståndsdel i den europeiska kvalitetsinfrastrukturen. EA är ett organ som i sin tur
säkerställer att ackrediteringsorganen i EU:s medlemsländer gör bedömningar på ett likvärdigt sätt.
Medlemskapet i EA kompletteras med ett avtal om ömsesidigt erkännande av de andra
medlemmarnas ackrediteringsorgan och bedömningar av överensstämmelse som gjorts av
ackrediterade organ. Säkerställandet av ackrediteringsorganens kompetens och likvärdighet görs

37

Asia Pacific Laboratory Accreditation Co-operation (APLAC), European co-operation for
Accreditation (EA), Inter-American Accreditation Cooperation (IAAC) och The Arab Accreditation
Cooperation (ARAC)
38
Artikel 32.1 b i förordning (EG) nr 765/2008
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genom referentbedömningar där de andra medlemmarna ingår. Finansieringen från EU går till den
del av verksamheten som är kopplad till de uppgifter som ges i förordning (EG) nr 765/2008.
Vad innebär då UKAS:s eventuella utträde ur EA för tillämpningen av EU:s harmoniserade
produktlagstiftning i Storbritannien? För de ackrediteringsorgan som tillhör medlemsstaterna i EU
är EU:s harmoniserade produktlagstiftning tillämplig utifrån EU-medlemskapet och inte utifrån
medlemskapet i EA. Det betyder alltså att ackrediteringsorgan från tredjeländer genom sitt
medlemskap i EA inte förbinder sig att tillämpa andra tekniska regler än de
kontrollformsstandarder som de ackrediterats för. Det betyder att det krävs någon form av
handelsavtal EU och tredjelandet (läs Storbritannien) emellan för att tredjelandet ska förbindas
tillämpa samma tekniska krav på produkten som EU har. DCFTA-avtalet mellan EU och Ukraina är
ett exempel på ett sådant avtal som förutom ömsesidigt erkännande av varandras ackrediteringar
även förbinder Ukraina att införa harmoniserad produktlagstiftning och harmoniserade standarder.
Oavsett om UKAS fortsätter vara medlem i EA eller inte är UKAS en avtalsslutande part till såväl
ILAC-MRA som IAF-MLA och därmed en del i den globala ömsesidiga överenskommelsen att
erkänna varandras ackrediteringar. Frågan hur UKAS ska referentbedömas kan lösas genom att
UKAS kan bli referentbedömt direkt av ILAC eller IAF. Vad gäller UKAS:s ställning som
ackrediteringsorgan torde det vara av störst betydelse att referentbedömning fortsatt kan ske
antingen via ILAC/IAF eller i någon annan region än EA, om fortsatt medlemskap i EA visar sig
omöjligt.
De EU-gemensamma reglerna om ackreditering i förordning (EG) nr 765/2008 gäller såväl det
obligatoriska området som det frivilliga. Således är även ackreditering på frivillig grund inom EU t
39
ex bunden av bestämmelsen om förbud mot att konkurrera med andra ackrediteringsorgan.
Något motsvarande förbud finns dock inte i standarden ISO/IEC 17011:2005 som medlemskapet i
ILAC/IAF bygger på. Det finns alltså vissa skillnader mellan förordning (EG) nr 765/2008 och
standarden 17011:2005. I korthet kan man säga att kraven på ackrediteringsorgan inom EU är mer
långtgående eftersom de förutsätts uppfylla såväl 17011:2005 som förordning (EG) nr 765/2008. Ett
organ för bedömning av överensstämmelse som önskar bli ackrediterat ska vända sig till
40
ackrediteringsorganet i den medlemsstat där det har sitt säte. Någon motsvarande bestämmelse
finns inte i standarden 17011:2005. Vid en hård brexit kommer UKAS inte längre behöva uppfylla
kraven i förordning (EG) nr 765/2008 och därmed inte de mer långtgående kraven om t ex förbud
mot konkurrens. Detta innebär att UKAS:s möjligheter att konkurrera med andra
ackrediteringsorgan kan öka. Vilka konsekvenserna kommer att bli för varuhandeln med
Storbritannien utifrån detta faktum är svåra att bedöma.

39
40

Artikel 6 i förening med artikel 3 i (EG) nr 765/2008
Art 7 i 765/2008
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EUROPEISK STANDARDISERING
•
•

•
•
•

Europeisk standardisering är en del av kvalitetsinfrastrukturen inom EU
Europeisk standardisering består till 20% av standarder som utarbetas på
kommissionens begäran som stöd för unionens lagstiftning; s k mandaterade
standarder
80% av europeisk standardisering sker på förslag från branscher och andra aktörer
Harmoniserade standarder är sådana europeiska standarder som antagits på
kommissionens begäran
Genom offentliggörande i Europeiska Unionens tidning (EUT) ges de harmoniserade
standarderna presumerande verkan i fråga om överensstämmelse med produktkrav

Huvudsyftet med europeisk standardisering är att fastställa frivilliga tekniska specifikationer eller
kvalitetsspecifikationer med vilka befintliga eller framtida produkter, produktionsprocesser eller
tjänster kan överensstämma. Standardisering kan omfatta olika aspekter, såsom standardisering av
olika kvaliteter eller storlekar på en viss produkt eller tekniska specifikationer på produkt- eller
tjänstemarknader när det är väsentligt med förenlighet och interoperabilitet med andra produkter
eller system.
Europeiska standarder har stor betydelse för den inre marknaden. Harmoniserade standarder
används till exempel för att visa att produkter som ska göras tillgängliga på marknaden kan
förutsättas överensstämma med de väsentliga krav avseende dessa produkter som fastställts i
41
unionens relevanta harmoniseringslagstiftning. Var och en av de nuvarande 20 000 europeiska
standarderna (huvudsakligen för produkter) har ersatt potentiellt upp till 33 uppsättningar av
42
motstridiga nationella standarder. Europeisk standardisering är utformad så att den gradvis ska
harmonisera motstridiga nationella standarder och därmed undanröja tekniska handelshinder
samtidigt som en hög skyddsnivå för allmänna intressen, särskilt hälsa och säkerhet, säkerställs.
Utmärkande för det europeiska systemet för standardisering är att kommissionen kan anmoda de
europeiska standardiseringsorganen att utarbeta en europeisk standard eller en europeisk
standardiseringsprodukt för produkter och tjänster som ett stöd för unionens lagstiftning och
politik. Omkring 20 % av alla europastandarder och europeiska standardiseringsprodukter har
43
tillkommit på kommissionens begäran , även kallade mandaterade standarder, medan de
resterande 80 % har tillkommit på förslag från branschen eller andra aktörer inom
44
standardisering. Förutsättningarna för europeisk standardisering ges i förordningen (EU) nr
45
1025/2012 vilket kan komma att ha betydelse för frågan om BSI:s delaktighet i europeisk
standardisering efter brexit.
41

Beaktandeskäl 5 i (EU) nr 1025/2012 (standardiseringsförordningen)
Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av förordning
(EU) nr 1025/2012 under perioden 2013-2015, Bryssel 1.6.2016, COM2016 212 final
43
När det gäller standarder antagna av CEN är andelen 30% enligt CEN:s hemsida
44
Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om konsekvenserna av det
förfarande som införts genom artikel 10 i förordning (EU) nr 1025/2012 för tidsschemat för att
utfärda begäran om standardisering, i enlighet med artikel 25 i den förordningen, Bryssel den
13.5.2015 COM(2015) 198 final
45
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om
europeisk standardisering och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av
Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG,
42
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Den europeiska standardiseringen organiseras av Europeiska standardiseringsorganisationen
(CEN), Europeiska standardiseringsorganisationen inom elområdet (CENELEC) och Europeiska
institutet för telekommunikationsstandarder (ETSI). De är privaträttsliga organisationer liksom
46
deras internationella motsvarigheter. Deras verksamhet grundas på principer som erkänts av
Världshandelsorganisationen (WTO) i fråga om standardisering, nämligen enhetlighet, insyn,
öppenhet, samförstånd, frivillig tillämpning, oberoende i förhållande till särintressen samt
47
effektivitet. Deras internationella, globala, motsvarigheter utgörs av Internationella
standardiseringsorganisationen (ISO), Internationella elektrotekniska kommissionen (IEC) och
Internationella teleunionen (ITU). EU arbetar för att främja samarbetet mellan de europeiska och
48
internationella standardiseringsorganisationerna samt bilateralt med tredje länder. EU finansierar
de europeiska standardiseringsorganen bl a med hänsyn till att de behöver sekretariat och att
49
standarderna ökar möjligheterna att uppnå överensstämmelse med unionslagstiftning.
Med standard menas en teknisk specifikation som antagits av ett erkänt standardiseringsorgan för
upprepad eller fortlöpande tillämpning, som inte är tvingande och som tillhör någon av följande
typer:
- internationell standard: en standard som antagits av ett internationellt standardiseringsorgan,
- europeisk standard: en standard som antagits av en europeisk standardiseringsorganisation,
- harmoniserad standard: en europeisk standard som antagits på grundval av kommissionens
begäran för tillämpningen av unionens harmoniseringslagstiftning,
50

- nationell standard: en standard som antagits av ett nationellt standardiseringsorgan.

De europeiska standarderna antas av de europeiska standardiseringsorganisationerna CEN,
CENELEC och ETSI. Arbetet med framtagandet av standarder och ändringar till dessa utförs av
tekniska kommittéer till CEN-CENELEC men huvuddelen av arbetet ligger på det nationella
standardiseringsorgan som driver det sekretariat som hör till varje kommitté. BSI har stått för en
51
stor del av detta arbete och driver ca 80 sekretariat och deltar i hundratals tekniska kommittéer.

2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 2009/105/EG samt om upphävande av rådets beslut
87/95/EEG och Europaparlamentets och rådets beslut 1673/2006/EG (EUT L 316, 14.11.2012, s. 12)
46
Vissa europeiska standardiseringsorgan finns inom landets myndighetsorganisation (uppgift från
SIS)
47
Beaktandesats 1 och 2 i förordning (EU) nr 1025/2012
48
Beaktandesats 6 i (EU) nr 1025/2012
49
Beaktandesats 40 och 43 i (EU) nr 1025/2012
50
Art 2.1 i (EU) nr 1025/2012
51
Brexit Paper 14: Technical regulations and product standards, Bar Council Brexit Working Group,
June 2017, Third edition
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Förordningen (EU) nr 1025/2012 (standardiseringsförordningen)
•
•
•

Genom offentliggörande i Europeiska Unionens tidning (EUT) ges de harmoniserade
standarderna presumerande verkan i fråga om överensstämmelse med produktkrav
Kommissionen utarbetar varje år ett arbetsprogram för samarbetet med de europeiska
standardiseringsorganisationerna
Finansiering från EU sker till de europeiska standardiseringsorganisationerna utifrån
kriterier i standardiseringsförordningen

Förordningen (EU) nr 1025/2012 (nedan kallad standardiseringsförordningen) innehåller främst
bestämmelser för samarbetet mellan europeiska standardiseringsorganisationer, nationella
standardiseringsorgan, medlemsstater och kommissionen, för fastställande av europeiska
standarder. Med europeisk standard menas en standard som antagits av en europeisk
standardiseringsorganisation. Med en harmoniserad standard menas en europeisk standard som
antagits på grundval av kommissionens begäran för tillämpningen av unionens
52
harmoniseringslagstiftning.
Som nationellt standardiseringsorgan räknas de organ som medlemsstaterna har underrättat
kommissionen om i enlighet med artikel 3 och 27 i standardiseringsförordningen. Kommissionen
ska offentliggöra en förteckning över dessa, samt uppdateringar av denna, i Europeiska unionens
officiella tidning. Det kan sålunda antas att kommissionen efter Storbritanniens utträde ur EU
kommer att offentliggöra en uppdaterad lista på nationella standardiseringsorgan, till vilka BSI inte
längre kommer att höra.
Av standardiseringsförordningen framgår att standardiseringsarbetet ska präglas av öppenhet och
insyn mellan de nationella och europeiska standardiseringsorganen samt kommissionen och olika
intressenter inom unionen. Varje år utarbetar kommissionen ett arbetsprogram där prioriteringar
och de standarder som kommissionen har för avsikt att begära från de europeiska
standardiseringsorganen framgår. Detta sker efter samråd med berörda aktörer. När en
harmoniserad standard antagits av ett europeiskt standardiseringsorgan offentliggör kommissionen
en hänvisning till standarden i Europeiska unionens officiella tidning eller på sätt som bestämts i
53
harmoniseringslagstiftning. Det är först då som den harmoniserade standarden får presumerande
verkan i fråga om överensstämmelse med harmoniserad produktlagstiftning.
När det gäller området informations- och kommunikationsteknik (IKT) får emellertid
kommissionen fastställa tekniska specifikationer som inte är nationella, europeiska eller
internationella standarder under förutsättning att specifikationerna uppfyller vissa krav angivna i
54
en bilaga till förordningen. Detta torde därför kunna vara ett område inom EU som
Storbritannien fortsättningsvis skulle kunna ha inflytande på även efter utträdet.
Finansieringen från kommissionen till de europeiska standardiseringsorganen syftar främst till att
främja unionslagstiftningen och unionens politik, men detta innebär också att finansiering får ske
55
till samarbete med tredje länder och på internationell nivå. Sålunda skulle exempelvis finansiering
till ett samarbete med BSI/Storbritannien i detta avseende inte vara helt uteslutet i en framtid där
Storbritannien inte längre är medlem i EU utan istället är att betrakta som ett tredje land. Vidare
52

Artikel 2 i (EU) nr 1025/2012
Artikel 10
54
Artikel 13
55
Artikel 15
53
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får finansiering ske till samarbete med olika europeiska intresseorganisationer under vissa angivna
förutsättningar.

CEN56
•
•
•
•
•

CEN är ett europeiskt standardiseringsorgan med medlemmar från EU, EFTA och
kandidatländerna
Ett medlemskap i CEN upphör enligt stadgarna när medlemmen avsäger sig sitt
medlemskap eller om utröstning sker
30% av standarderna som är antagna av CEN är identiska med ISO-standarder
Skyldigheten att anta en standard kan kringgås av medlemmar utanför EU och EES
genom att rösta emot den
Finansiering sker dels genom avgifter från medlemmar och dels från EU för
utarbetande av mandaterade standarder

CEN är ett europeiskt standardiseringsorgan (ESO) inom ramen för EU:s
standardiseringsförordning (EU) nr 1025/2015 och verkar utifrån WTO:s principer om transparens
57
m m. CEN har vidare ett långtgående samarbete med den globala standardiseringsorganisationen
58
59
ISO inom ramen för ett samarbetsavtal . Syftet är att arbeta effektivt med standardisering och
undvika olika standarder för samma sak på internationell och europeisk nivå. Detta har fått till
följd att mer än 30% av de standarder som antagits av CEN är identiska med ISO-standarder. Detta
60
är särskilt utmärkande i vissa sektorer såsom kemikalier, miljö, livsmedel och hälsovård.
61

62

Av artikel 7.1 i stadgarna för CEN framgår att medlemskapet i CEN bygger på medlemskap i EU
63
eller EFTA eller ett land som sannolikt kommer att bli medlem i EU eller EFTA. De nationella
medlemmarna är idag 34 stycken; standardiseringsorganisationerna i de 28 EU-medlemsländerna,
kandidatländerna Makedonien, Serbien och Turkiet samt de tre EFTA-staterna Island, Norge och
64
Schweiz. I artikel 9 i stadgarna anges vidare att medlemmar kan avsäga sig sitt medlemskap eller
uteslutas bl a utifrån det förhållandet att de inte längre uppfyller villkoren för medlemskap i artikel

56

European Committee for Standardization
Artikel 5: “The Association operates as a European Standardization Organization (ESO), within
the framework of EU Regulation 1025/2012 according to, and supportive of, the WTO principles of
transparency, openness, impartiality and consensus, effectiveness and relevance, and coherence.”
58
International Organisation for Standardization
59
The Vienna Agreement, VA codified – Version 3.3 2001-09-20
60
CEN:s hemsida cen.eu
61
The Statutes of CEN, Approved by the General Assembly of 2015-11-24
62
European Committee for Standardization
63
“The national Members are the recognised national standards bodies in their respective
countries, who are members of the European Union or EFTA, or likely to become members of
European Union or EFTA. There can only be one national Member per country.”
64
“Exclusion: the General Assembly can exclude from the association a national Member with
secret ballot voting at two-thirds majority of the national Members present or represented, an
abstention not being counted as a vote, in case the national Member has committed serious breach
of its membership obligations, loses its qualification as a separate legal entity, or no longer fulfils
the conditions required in order to be a national Member as set in Art. 7 of these statutes. In all
these cases, the General Assembly decides without possibility for appeal.”
57
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7. Det finns förutom medlemskap andra former av delaktighet i form av ”affiliates” och
”companionship”.
Det brittiska standardiseringsinstitutet British Standards Institution (BSI) är idag medlem utifrån
det förhållandet att Storbritannien är medlem i EU. Frågan är om BSI kan fortsätta vara medlem i
CEN när Storbritannien inte längre är medlem i EU. Frågan rymmer dels formella aspekter men
även andra mer politiska. De formella aspekterna rör främst stadgarna och EU-lagstiftningen.
Medlemskapet i CEN kan i enlighet med stadgarna upphöra antingen genom att medlemmen
avsäger sig sitt medlemskap eller utesluts. Det finns inget automatiskt upphörande av
medlemskapet utifrån det förhållandet att en medlem inte längre tillhör ett medlemsland i EU eller
EFTA eller ett kandidatland. Vid uteslutning krävs två tredjedelars majoritet i röstningen och en
orsak för uteslutning kan vara att medlemmen inte längre uppfyller kraven på medlemskap i artikel
7. Stadgarna betyder i detta avseende att BSI skulle kunna röstas ut ur CEN efter brexit. BSI skulle
dock även ha möjlighet att avsäga sig sitt medlemskap frivilligt. Vad som förefaller oklart är hur
den situationen ska hanteras som uppstår för det fall BSI vare sig röstas ut eller avsäger sig sitt
medlemskap frivilligt. En eventuell stadgeändring kräver beslut av generalförsamlingen i enlighet
med förfaranden i artikel 28 i stadgarna.
De nationella standardiseringsorganen som är medlemmar i CEN och CENELEC är skyldiga att anta
65
alla standarder på nationell nivå, såväl harmoniserade som övriga, som CEN och CENELEC antar.
Medlemmarna får inte heller göra något som kan äventyra den eftersträvade harmoniseringen och
framför allt inte publicera en ny nationell standard eller ändra en sådan utan att den är helt
66
överensstämmande med den europeiska standarden i fråga. Det finns dock röstningsregler som
kan utnyttjas av medlemmar utanför EU och EES och som innebär att om de röstar emot ett
67
antagande av en europeisk standard så behöver de inte anta den nationellt. Detta skulle kunna
vara ett sätt för BSI att vid ett eventuellt fortsatt medlemskap välja vilka standarder som
Storbritannien ska anta, vilket skulle skapa en osäkerhet för marknaden om vilka regler som gäller
inom Storbritannien.
När det gäller finansieringen står BSI för en betydande del av CEN och CENELECs budget, närmare
68
bestämt 10% , men bedömningen är att frågan om medlemskap inte kommer att stå och falla med
69
detta faktum.
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Avsnitt 11.2.5.2 i CEN-CENELEC Internal Regulations - Part 2:2017
CEN-CENELEC Internal Regulations Part 2:2017, clause 5
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CEN-CENELEC Internal regulation Part 2, Paragraph 6.2.2.1 och 6.2.2.2
68
Andelen 10 % är beräknad utifrån de sammanlagda medlemsavgifterna som uppgår till 6 737 000
Euro. EU och EFTA bidrar med 2 082 000 Euro. Partnerskapsländer bidrar med 310 000 Euro.
Siffrorna baserar sig på uppgifter från SIS.
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CENELEC
•
•
•

CENELEC är det europeiska standardiseringsorganet för elektroteknik
Ca 80 % av CENELEC-standarderna är identiska med de på global nivå, IEC-standarder
CENELEC:s regelverk är i stort detsamma som för CEN varför samma bedömning kan
appliceras på CENELEC i fråga om brexit

70

CENELEC är den europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering och den har ett
71
långtgående samarbete med IEC på internationell nivå. Ca 80 procent av CENELEC-standarderna
är identiska med eller baserade på IEC-standarder. CENELEC har även ett långtgående samarbete
72
med CEN. Medlemmarna kan enligt artikel 6 i stadgarna utgöras av antingen fysiska eller
juridiska personer, såsom en nationell standardiseringskommitté på det elektrotekniska området,
en nationell organisation som är betrodd att arbeta med elektroteknisk standardisering, eller
ledaren av någon av dessa organisationer. Av artikel 7 framgår att en förutsättning för medlemskap
73
är tillhörighet i en medlemsstat i EU eller EFTA eller kapacitet att bli en sådan . Endast en medlem
per land accepteras. Medlemskapet upphör per automatik om villkoren i artikel 6 inte längre är
uppfyllda. Uteslutning kan ske endast av allvarliga skäl och genom röstning i generalförsamlingen
med två tredjedelars majoritet. Sålunda verkar inte stadgarna ge något stöd för vare sig automatisk
uteslutning eller skäl för utröstning i det fall en medlem upphör att tillhöra ett land inom EU. Olika
kategorier för medlemskap finns på samma sätt som i CEN och medlemskapskriterierna är i stort
desamma som i CEN.
BSI är medlem i CENELEC. När Storbritannien upphör att vara medlem i EU kommer BSI, för det
fall BSI inte själv begär utträde, vara en medlem som visserligen inte uppfyller villkoren i artikel 7
men som varken per automatik upphör att vara medlem eller kan röstas ut. Medlemskapet blir på
samma sätt som i CEN en fråga som inte kan lösas direkt med tillämpning av stadgarna. BSI arbetar
dock för en stadgeändring inom CEN och CENELEC och har liksom för CEN även uttalat ha för
74
avsikt att vara fortsatt medlem.

ETSI
•
•

ETSI utarbetar standarder för telekommunikationsområdet
Medlemskapet är öppet för en vidare krets jämfört med CEN och CENELEC

75

76

ETSI är det Europeiska institutet för telekommunikationsstandarder. Medlemskap i ETSI är
öppet för många olika organisationer, myndigheter och företag, men delas in i olika kategorier;
fullvärdiga eller associerade medlemmar eller observatörer. Medlemmar kan delta individuellt eller
70

European Committee for Electrotechnical Standardization
International Electrotechnical Commission
72
The Articles of Association of CENELEC, approved by the General Assembly of 2015-06-05
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”To belong to a European country member of the European Union (E.U.) or of the European Free
Trade Association (E.F.T.A.) or be capable of becoming one.”
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Uppgiften baserar sig på kontakter med SIS
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Statutes of the European Telecommunications Standards Institute, Version approved by General
Assembly#69 (SCM) on 5 April 2017
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European Telecommunications Standards Institute
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i grupperingar i nationella eller europeiska organisationer. Fullvärdiga medlemmar ska vara
etablerade i ett land inom det geografiska området European Conference of Postal and
77
Telecommunications Administration (CEPT) . Status som associerad medlem kan uppnås av
sökande som inte fullt ut uppfyller villkoren för fullvärdigt medlemskap. Observatörsstatus kan
78
erhållas av sökanden som uppfyller villkoren för fullvärdigt medlemskap men som valt att avstå
79
från rätten att delta i beslutsförfarandet . Medlem kan vara enskild eller som tillhörande en
nationell eller europeisk organisation. Det finns även en rådgivande status som representanter från
kommissionen och EFTA har. Dessa har rätt att bevista generalförsamlingens möten utan rätt att
rösta och har även rätt att delta i visst arbete. Medlemskapet kan upphöra på initiativ från
medlemmen eller genom uteslutning p g a obetald avgift. Liksom i de andra europeiska
standardiseringsorganisationerna finns skyldighet för medlemmarna att anta en europeisk standard
80
på nationell nivå och dra tillbaka eventuella motstridiga nationella standarder.
Slutsatsen när det gäller ETSI är att brexit inte påverkar Storbritanniens medlemskap eftersom
ETSI, till skillnad från CEN och CENELEC, är öppet för en vidare krets av länder.

Sammanfattande analys
•
•
•
•
•

Medlemskapen i CEN och CENELEC är starkt knutna till EU och EFTA samt
kandidatländer
Osäkerhet om vilken form av medlemskap som BSI kan få efter brexit
Osäkerhet om medlemskapet kommer att innebära att Storbritannien antar europeiska
standarder
BSI kan till viss del påverka europeiska standarder genom deltagande i
standardiseringsarbete på global nivå
Olika standarder i Storbritannien och EU innebär ökade kostnader för tillverkare

Ett fullvärdigt medlemskap med rösträtt i CEN och CENELEC är beroende av ett medlemskap i EU
81
eller EFTA eller i ett kandidatland till EU eller EFTA. Det finns även två andra kategorier av
medlemskap; ”affiliate” och ”companion”. Den första kräver att standardiseringsorganet tillhör ett

77

Presently Administrations from the following 48 countries are members of CEPT: Albania,
Andorra, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus,
Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Iceland,
Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, The former Yugoslav Republic of
Macedonia, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Netherlands, Norway, Poland, Portugal,
Romania, Russian Federation, San Marino, Serbia, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden,
Switzerland, Turkey, Ukraine, United Kingdom and Vatican.
78
I avsnitt 1.2.4 i Rules of Procedure of the European Telecommunications Standards Institute,
Version approved by General Assembly#69 (SCM) on 5 April 2017, anges att sökanden som
uppfyller kraven för antingen fullvärdig eller associerad medlem kan upptas som observatör;
“Observer status may be obtained by a legal person entitled to become a Full or Associate member.”
(sic!)
79
I a a samma avsnitt anges att observatörer har rätt att bevista möten i generalförsamlingen utan
rätt att rösta.
80
Avsnitt 13.7 i Rules of Procedure of the European Telecommunications Standards Institute
Version approved by General Assembly#69 (SCM) on 5 April 2017
81
För närvarande Serbien, Turkiet och Makedonien.
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82

potentiellt kandidatland till EU. Dessa medlemmar är idag Bosnien och Hercegovina, Albanien
och Montenegro. Det medlemskapet kräver full integration av det europeiska
standardiseringssystemet för att uppnå teknisk harmonisering på den inre marknaden. Om ett
standardiseringsorgan inte tillhör ett potentiellt kandidatland kan det bli medlem som
”companion”. Den kategorin kräver bl a medlemskap i ISO respektive IEC men inget ovillkorligt
krav att anta europeiska standarder eller att undanröja nationella standarder när en motsvarande
83
europeisk antas, även om detta ska vara medlemmens strävan. Bland dessa medlemmar finns t ex
Ukraina som dock i sitt frihandelsavtal med EU bl a har förbundit sig att anamma europeiska
standarder.
Då Storbritannien kommer att lämna EU och såvitt framgår inte har för avsikt att söka medlemskap
i EFTA är det osäkert om och vilken typ av medlemskap det efter brexit kan bli aktuellt med. Även
en eventuell stadgeändring påverkar detta. Ett medlemskap i CEN och CENELEC som inte ger
någon rösträtt och inte heller förbinder Storbritannien att vare sig anta europeiska standarder eller
undanröja nationella som strider mot europeiska, även om detta ska vara det eftersträvansvärda,
blir en osäkerhetsfaktor för marknaden. Denna form av medlemskap erbjuder visserligen
samarbete på en europeisk nivå, men utgör ingen garanti för att Storbritannien behåller och antar
europeiska standarder.
BSI har uttalat sig ha för avsikt att fortsätta vara medlem i CEN och CENELEC och arbetar för en
stadgeändring, men det finns farhågor med att utöka kriterierna för fullvärdigt medlemskap så
länge det råder en osäkerhet om hur Storbritanniens fortsatta förhållande till EU kommer att se ut
efter brexit. Ett fullvärdigt medlemskap utan krav på implementering av europeiska standarder
skulle innebära stor osäkerhet för näringslivet om vilka tekniska krav som kommer att gälla. En
viktig del av CEN och CENELEC:s verksamhet är att utarbeta harmoniserade standarder som
komplement och stöd till EU-direktiv och EU-förordningar i enlighet med den s k nya metoden.
Om Storbritannien inte förbinder sig att följa det tekniska harmoniserade regelverket efter brexit
kan det därför ställa till problem för svenska och andra europeiska företag som exporterar till
84
Storbritannien. När det gäller den icke-mandaterade standardiseringen kan det tänkas att BSI
ökar sitt deltagande, antingen inom ramen för de europeiska standardiseringsorganisationerna,
beroende på medlemskapet, men framförallt på global nivå. Det kan skönjas en ökad aktivitet av
85
BSI i internationell standardisering. I detta sammanhang ska man dock komma ihåg att
standardiseringsarbetet många gånger sammanfaller på europeisk och global nivå varför europeisk
standardisering till viss del kan påverkas från ett globalt perspektiv.
För det fall Storbritannien efter brexit inte väljer att fortsätta tillämpa brittisk lagstiftning
motsvarande harmoniserad produktlagstiftning och CEN-CENELEC-standarder skulle det innebära
att tillverkare såväl i Storbritannien som utomlands sannolikt skulle behöva producera flera
versioner av en vara för att den dels ska kunna säljas på den brittiska marknaden dels inom EU. När
det gäller produkter som tillverkas i mindre mängd, såsom medicintekniska produkter, skulle
tillverkaren till och med kunna besluta sig för att det inte är kostnadseffektivt nog att tillverka en
speciell version för den brittiska marknaden. CE-märkningen kommer då heller inte att tjäna som
en garant för att tekniska kraven är uppfyllda på den brittiska marknaden och det är möjligt att ett
särskilt märke skulle krävas för den brittiska marknaden, vilket skulle skapa ytterligare kostnader
för tillverkare. Storbritannien skulle i ett annat scenario kunna sluta använda metoden med
82

CEN-CENELEC Guide 12, The concept of Affiliation with CEN and CENELEC, Edition 4, 2016-06-
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CEN-CENELEC Guide 13, The concept of a Companion Standardization Body with CEN and
CENELEC, Edition 4, 2016-06-15
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standardisering och istället implementera de tekniska reglerna i nationella rättsakter, vilket även
det skulle orsaka osäkerhet och kostnader för tillverkare samt ökad diskrepans mellan brittiska
86
tekniska regler och de som gäller på den inre marknaden.
Bedömningen är att ett fortsatt medlemskap för BSI i standardiseringsorganisationerna CEN och
CENELEC inte ensamt skulle förbinda Storbritannien att fortsätta anamma och tillämpa det
harmoniserade tekniska regelverket. Visserligen finns en skyldighet för medlemmar att anta
europeiska standarder på nationell nivå, men för medlemmar utanför EU och EES kan detta
undvikas genom att rösta emot standarden. Och även om standarderna skulle antas på nationell
nivå krävs ytterligare reglering för att ge dem presumtionsverkan på motsvarande sätt som de har
på den inre marknaden. Det finns en osäkerhet kring BSI:s eventuella fortsatta medlemskap och
vilja att anta europeiska standarder och framför allt en osäkerhet kring dess status i nationell rätt.
Någon annan bedömning görs inte heller beträffande medlemskap i ETSI. Rådigheten över vilka
tekniska regler som ska tillämpas på den brittiska marknaden efter brexit ligger hos den brittiska
regeringen.

Konsekvenser av det brittiska utträdet ur EU
Det som beskrivits ovan är det system av tekniska regler som gäller inom EU. Syftet med unionens
harmoniseringslagstiftning om varor som antagits enligt artiklarna 114 och 115 i EUF-fördraget är att
upprätta den inre marknaden för varor och få den att fungera. Det går därför inte att göra
åtskillnad mellan unionens harmoniseringslagstiftning och fördragsbestämmelserna om fri
rörlighet för varor, och det territoriella tillämpningsområdet för harmoniseringslagstiftningen bör
sammanfalla med det territoriella tillämpningsområdet för artiklarna 30 samt 34–36 i EUF87
fördraget. Att Storbritannien lämnar EU innebär också att de lämnar den inre marknaden och det
regelverk som reglerar tillämpningen av tekniska regler och ömsesidigt erkännande som gäller för
den inre marknaden.

VILKA FÖLJDER KAN BREXIT FÅ NÄR DET GÄLLER TILLÄMPNINGEN AV TEKNISKA
REGLER?
•
•
•
•
•

Osäkerhet kring vilka tekniska produktregler och standarder som kommer att gälla i
Storbritannien
Osäkerhet kring Storbritanniens deltagande i europeiska
standardiseringsorganisationer och den europeiska ackrediteringsorganisationen
Anmälda organ i Storbritannien förlorar med stor sannolikhet sin status
Osäkerhet och skilda produktkrav i EU och Storbritannien innebär ökade kostnader
för tillverkare
EU-domstolens jurisdiktion kommer inte att gälla Storbritannien och därmed kan
brittiska domstolar döma i egen riktning

När Storbritannien lämnar EU blir det ett s k tredjeland i EU-rättslig bemärkelse. Det unika med
just det tredjelandet är att det i brexit-ögonblicket kommer att ha mycket EU-lagstiftning på plats
86

Brexit Paper 14: Technical regulations and product standards, Bar Council Brexit Working Group,
The General Council of the Bar of England and Wales, June 2017, Third edition
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och vara, som mångårigt EU-medlemsland, helt anpassat till den inre marknaden med dess
kvalitetsinfrastruktur. Det finns olika mer eller mindre troliga scenarier när Storbritannien utträder
ur EU. De troligaste är att Storbritannien antingen lämnar EU utan något avtal om hur de framtida
förbindelserna ska se ut, en s k hård brexit, eller att någon form av frihandelsavtal har hunnit
träffas. En anslutning till EES-avtalet verkar inte trolig eftersom Storbritannien har sagt sig inte
vilja lyda under EU-domstolens jurisdiktion och inte heller godtar fri rörlighet för samtliga fyra
områden. Båda scenarierna kommer att påverka handeln mellan EU och Storbritannien och
därmed de företag som exporterar till eller importerar från Storbritannien. Ett frihandelsavtal som
endast omfattar vissa delar av kvalitetsinfrastrukturen är bättre än inget alls. Ett sådant skulle i
vissa delar kunna minska företagens kostnad och administration.

Standarder
EU:s harmoniserade varuregler består av olika delar som alla utgör en viktig del av helheten och
kvalitetsinfrastrukturen. I frihandelsavtal kan dessa delar kopplas ihop; ömsesidigt erkännande av
bedömning av överensstämmelse, harmoniserade tekniska regler och standarder samt deltagande i
utarbetandet av standarder i CEN-CENELEC. Storbritanniens eventuella fortsatta medlemskap i
privaträttsliga organisationer såsom EA och standardiseringsorgan utgör inte ensamt en garanti för
att de övriga spelreglerna, såsom harmoniserade tekniska regler, fortsätter att följas. Visserligen
innebär medlemskapet i CEN-CENELEC en utfästelse att göra nationella versioner av de
harmoniserade standarder som antas, men det finns en osäkerhet om Storbritannien fullt ut
kommer att göra det efter brexit. Vid en hård brexit skulle Storbritannien falla tillbaka på TBTavtalet under WTO och när det gäller standarder finns det även där en ”Code of good practice” som
innebär att länderna ska undvika duplicering eller överlappning av standarder som är utvecklade
regionalt eller internationellt. Ur flera perspektiv vore det kontraproduktivt för Storbritannien att
utveckla egna standarder.

Bedömning av överensstämmelse och marknadskontroll
De harmoniserade standarderna och tekniska reglerna kompletteras av bedömning av
överensstämmelse med dessa bestämmelser, vilket kan ske antingen genom tillverkaren själv eller
av ett utomstående organ beroende på vad som stadgas i de produktspecifika bestämmelserna. CEmärkningen ska visa att produkten överensstämmer med tillämpliga bestämmelser. Därtill kommer
bestämmelser om marknadskontroll som sker efter det att produkten släppts ut på den inre
marknaden samt rapportering i databasen RAPEX (EU Commission´s online Rapid Alert System).
Brexit innebär bl a att Storbritannien inte längre kommer att ha tillgång till RAPEX för brittiska
medborgare vilket kan innebära att de utsätts för risker från produkter som återkallats från den
88
inre marknaden. Detta påverkar först och främst marknadskontrollen i Storbritannien. Vidare kan
brexit leda till skillnader i standarder vilket kan få till följd att tillverkare som tillhandahåller
produkter på både den inre marknaden den brittiska får ökade kostnader för bedömning av
överensstämmelse av sina produkter. När det gäller de anmälda organ som idag är etablerade i
Storbritannien kommer deras status att upphöra vid en hård brexit. Det innebär att företag behöver
vända sig till något anmält organ inom EU för att få sina produkter bedömda i enlighet med den
harmoniserade produktlagstiftningen. Det finns exempel på att anmälda organ i Storbritannien
redan idag planerar en flytt till EU27.
Storbritannien torde vara intresserat av ett MRA-avtal beträffande bedömning av
överensstämmelse för att underlätta exporten till EU. Därmed torde det finnas goda skäl att genom
ett frihandelsavtal förbinda Storbritannien att tillämpa den inre marknadens varulagstiftning
88
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innefattande produktkraven. Detta torde vara realistiskt med hänsyn till att Storbritannien aviserat
att regelverket ska se likadant ut dagen före brexit som dagen efter och att ett avtal då egentligen
rent praktiskt skulle innebära att Storbritannien även förbinder sig att fortsätta tillämpa regelverket
genom införande av ändringar.
En svårighet är hur Storbritannien ska förbindas erkänna EU-domstolens praxis på varuområdet
eftersom Repeal Bill avslutar EU-domstolens jurisdiktion över brittiska domstolar och med det
även den direkta effekten som EU-domstolen har för enskilda på EU-rättens område. Många
frihandelsavtal har klausuler om gemensamma kommittéer som är tänkta att lösa tvister med
anledning av avtalet. Det finns således dels frågor om hur domstolspraxis på varuområdet kommer
att tillämpas av Storbritannien samt även hur meningsskiljaktigheter ska lösas i en avtalssituation.
Detta är faktorer som skulle behöva belysas ytterligare och kräver en mer grundligare genomgång
av befintliga frihandelsavtals utformning med tredjeländer.
För att tillförsäkra näringslivet förutsebarhet rörande de tekniska reglerna behövs någon form av
utfästelse från Storbritannien att fortsatt anamma hela regelverket av harmoniserad
produktlagstiftning samt det tillhörande systemet med kvalitetsinfrastruktur. Det skulle betyda att
Storbritannien behöver göra all harmoniserad produktlagstiftning till sin egen nationella samt även
de delar i förordning (EG) nr 765/2008 som blir nödvändiga för att upprätthålla bl a
marknadskontroll. Det nationella regelverket behöver dessutom uppdateras i takt med att EU:s
regelverk förändras. Ett avtal begränsat till dessa delar är bättre än inget avtal alls. Tullar är till
skillnad från tekniska regler lättare att ändra på efter hand. Ett avtal som förbinder Storbritannien
att fortsätta tillämpa de tekniska regler som gäller för varor inom EU är därför mer angeläget än att
89
undanröja tullar. Fordonsindustrin har lyfts fram som ett exempel på en sektor som skulle
90
drabbas vid en s k hård brexit. Det skulle även behöva utredas närmare huruvida ett avtal om
ömsesidigt erkännande av varor som inte omfattas av harmoniserade produktkrav skulle kunna
vara realistiskt.

Repeal Bill
Den s k ”Repeal Bill” som presenterades för brittiska underhuset den 13 juli i år och som för
91
närvarande behandlas i brittiska parlamentet syftar delvis till att upphäva den brittiska reglering
som möjliggjorde Storbritanniens inträde i EG 1972, vilket innebär att EU-rätten inte längre
92
kommer att stå över nationell rätt och att EU-domstolens praxis inte ska gälla . Avsikten är vidare
att konvertera gällande EU-rätt till brittisk rätt i syfte att säkerställa ett sammanhållet regelverk.
Enligt Repeal Bill kommer således EU-förordningar och EU-beslut som gäller vid utträdet införlivas
i brittisk rätt, samt EU-direktiv som redan implementerats att behållas. Även delar av fördraget om
europeiska unionens funktionssätt kommer att inkorporeras i brittisk nationell rätt, t ex artiklarna
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after exit day based on a failure to comply with any of the general principles of EU law. No court or
tribunal or other public authority may, on or after exit day—
(a) disapply or quash any enactment or other rule of law, or
(b) quash any conduct or otherwise decide that it is unlawful,
because it is incompatible with any of the general principles of EU law.”
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34 och 51. Nödvändiga justeringar i regelverket, såsom att ersätta EU-institutioners roll, kommer
att göras fram till utträdet. Sammantaget så hoppas Storbritannien på att denna konvertering av
gällande EU-rätt ska öppna för lösningar i förhandlingar om framtida handelsavtal.
Utgångspunkten att göra om all gällande EU-rätt till brittisk lag kan inte ses som annat än positiv
ur dels handelssynpunkt dels förhandlingssynpunkt. Emellertid innebär det även frågetecken och
en osäkerhet om hur ändringarna i regelverket kommer att se ut, hur samarbete mellan
myndigheter i Storbritannien och EU ska se ut, hur bedömningen av överensstämmelse mot
brittiska regler ska ske och den kanske största frågan hur regelverket ska fungera utan
medlemskapet i EU med dess institutioner och system för handeln på den inre marknaden. En
annan viktig aspekt är förstås hur brittiska domstolar kommer att döma i förhållande till EUdomstolen och det finns naturligtvis en stor risk att gapet mellan EU-rätten så som den utvecklas
inom EU och så som den kommer att tillämpas i Storbritannien kommer att bli större och större.
94
Brittiska domstolar har aviserat riktlinjer för sin rättsskipning. Det finns skäl att tro att, som det
också förklaras från brittiskt håll, att konverteringen av EU-rätt till brittisk rätt främst är ett sätt att
möta utträdet så smidigt som möjligt utifrån brittiska medborgares och företags önskemål om
95
förutsebarhet och kontroll . Samtidigt sägs att 800-1000 brexit-relaterade rättsliga dokument kan
komma att behövas och att dessa siffror är högst osäkra p g a de kommande resultaten av
förhandlingarna och policybeslut under förhandlingarnas gång. Några specifika uttalanden om
tekniska regler, standarder eller förordning (EG) nr 765/2008 kan inte denna utredning hitta i
Repeal Bill.

Tidsaspekter
Mot bakgrund av den korta tid som återstår innan tvåårsfristen enligt artikel 50 löper ut och
utträdet är ett faktum samt med hänsyn till den osäkerhet som råder för näringslivet, vore en
förlängd tidsfrist att föredra, men detta kräver samförstånd med Storbritannien och en enhällig
96
majoritet i Europeiska rådet. Vissa skulle kanske hävda att det bara skulle skapa en längre tid av
osäkerhet och att det skulle påverka näringslivet än mer negativt. Å andra sidan skulle fördragen
upphöra att gälla först när den förlängda fristen gått ut och tiden fram till dess skulle kunna
användas till att skapa ett för alla parter fördelaktigt utträdesavtal och man skulle undvika en s k
hård brexit. Vid tidpunkten för utträdet skulle även framtida avtalslösningar kunna ha mejslats ut.
Av förhandlingstekniska skäl aktualiseras förmodligen inte frågan om förlängd tidsfrist förrän EU
anser att Storbritannien presenterat ett acceptabelt utträdesavtal som slår fast det belopp som
Storbritannien ska betala samt säkerställer lösningar på de övriga inledningsvis prioriterade
frågorna. Även Storbritannien kan ha politiska skäl att skynda på utträdesprocessen, även om det
talats om en övergångslösning. Den brittiska premiärministern har dock i ett anförande vid det
brittiska industriförbundet, CBI, sagt att hon vill att EU och Storbritannien inom kort kommer
överens om en övergångsperiod då företagen ska kunna arbeta under samma förutsättningar som
97
nu. Vad denna övergångsperiod närmare innebär är i skrivande stund oklart.
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FÖRÄNDRINGAR AV TILLÄMPNING AV EU:S PROUKTREGLER VID IMPORT AV
VAROR FRÅN STORBRITANNIEN
•
•

Import av varor från Storbritannien kommer efter utträdet att medföra betydligt ökade
legala krav på importören.
Om Storbritannien införlivar kravet på CE-märkning i nationell rätt uppstår en
komplex situation för ekonomiska aktörer och marknadskontrollmyndigheter där CEmärket kan betyda olika saker beroende på ursprungsland.

Det är osannolikt att EU kommer att ändra sina produktregler som en följd av ett avtal med
Storbritannien. Att Storbritannien lämnar unionen, och den inre marknaden, kommer därför att
medföra förändringar för europeiska företag som i stor utsträckning kommer att innebära
förändrade roller och förändrat ansvar för dessa. Enligt stora delar av det europeiska regelverket är
en ”importör” den som tar in en vara från tredjeland och släpper ut den på den inre marknaden.
Alla följande led i distributionskedjan fram till slutkund anses därefter vara ”distributörer”. Företag
som fram till utträdet fört in varor från Storbritannien till t.ex. Sverige har alltså haft rollen av
distributörer inom unionen.
I och med utträdet kommer Storbritannien att bli ett tredjeland och den som tar in varor från
Storbritannien kommer att betraktas som importör i lagstiftningens mening. Det innebär bl a ett
mycket större ansvar gentemot europeiska myndigheter att produkten uppfyller gällande krav och
att tillverkaren uppfyllt de krav som europeisk lagstiftning ställer samt att garantera myndigheterna
tillgång till tillverkarens dokumentation under 10 år från det produkten släppts ut på marknaden.
För vissa produkter finns även krav på att tillverkare från tredjeland har en representant etablerad
inom unionen. En importör måste alltså även förvissa sig om att en sådan representant finns,
alternativt axla den rollen själv på tillverkarens uppdrag.
Enligt t.ex. det allmänna produktsäkerhetsdirektivet betraktas den som importerar en produkt till
den inre marknaden som tillverkare av produkten om det inte finns någon företrädare inom
unionen.
Harmoniseringslagstiftningen gäller när en produkt tillhandahålls på unionens marknad för första
gången. Det betyder att begagnade produkter från tredje land, som aldrig tillhandahållits på
unionsmarknaden ska omfattas av kraven på nya produkter. Det kan komma att råda en osäkerhet
om vad som gäller vid handel med begagnade produkter från Storbritannien. Eventuellt måste det
utredas om produkten någon gång tillhandahållits på den brittiska marknaden under den tid
Storbritannien varit medlem i Unionen.
Det är oklart vad som kommer att gälla för CE-märket på den brittiska marknaden. Förslaget till
Repeal Bill avser att införliva EU-rätt som nationell lagstiftning. Om detta även avser kravet på CEmärkning som krav för utsläppande på marknaden uppstår en komplex situation. CE-märkningen
kommer i så fall att vara ett krav för fri rörlighet av varor dels på EU:s inre marknad, dels på den
nationella brittiska marknaden. Om det saknas mekanismer för att säkerställa en enhetlig
tillämpning av produktreglerna, i dess yttersta konsekvens genom EU-domstolens rättspraxis, så
finns en uppenbar risk att CE-märket kommer att stå för olika kravnivåer för produkter som
kommer från EU27 och som kommer från Storbritannien. Situationen kommer att bli svår för
importörer av produkter från Storbritannien men även för t.ex. marknadskontrollmyndigheter. Är
produkten försedd med ett EU-CE-märke eller ett motsvarande brittiskt CE-märke?
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KONSEKVENSER PÅ HANDELN INOM EU27
•

•
•

Handeln inom EU27 kommer att beröra dem som anlitat ett tredjepartsorgan från
Storbritannien för sin bedömning av överensstämmelse eller stödjer sig på ett
myndighetsgodkännande från Storbritannien för tillgången till den inre marknaden.
Giltighet hos utfärdade certifikat och intyg riskerar att upphöra vid utträdet.
Medicintekniska produkter är en bransch där det råder brist på kapacitet hos
anmälda organ. Huvudorsaken är inte det brittiska utträdet men det är en faktor som
ytterligare bidrar till problematiken.

Den omedelbara konsekvensen av Storbritanniens utträde när det gäller handel mellan länderna
inom EU27 gäller de tillverkare som har anlitat anmälda organ från Storbritannien i sitt förfarande
för bedömning av överensstämmelse. I och med att lagstiftningen förutsätter ett öppet system för
provning och kontroll kan tillverkare anlita ett anmält organ från vilken medlemsstat som helst.
Om inte annat avtalas kommer organ för bedömning av överensstämmelse från Storbritannien att
förlora sin status som anmälda organ enligt den europeiska produktlagstiftningen. Tillverkare som
anlitat brittiska anmälda organ kommer alltså att behöva anlita organ etablerade inom EU27.
En intressant fråga är giltigheten av de bedömningar som redan utförts av brittiska anmälda organ
och av utfärdade certifikat. För den situationen när ett anmält organ upphört med sin verksamhet,
antingen frivilligt eller genom t.ex. en konkurs, finns bestämmelser i rättsakter anpassade till NLF,
vilka innebär att den anmälande medlemsstaten ska se till att organets dokumentation antingen
behandlas av ett annat anmält organ eller på begäran hålls tillgänglig för den ansvariga anmälande
myndigheten och marknadskontrollmyndigheten för att säkerställa kontinuitet. Brexit innebär
dock att den anmälande medlemsstaten inte längre är att betrakta som medlemsstat.
De indikationer vi fått under våra samråd är att vissa brittiska anmälda organ håller på att flytta ut
sitt säte till EU27. Det kommer att innebära att anmälan kommer att ligga hos ett annat anmält
organ inom EU27 men inte nödvändigtvis att hela verksamheten flyttas ut från Storbritannien. Det
anmälda organ som kommer att inneha anmälan kan mycket väl ha underleverantörer och
dotterbolag i Storbritannien. Ett sådant scenario kommer att innebär en viss administrativ börda
för tillverkarna, de måste t.ex. hänvisa till ett anmält organ med ett annat id-nummer i sin
dokumentation och märkningar. I övrigt finns förutsättningar för en kontinuitet då verksamheten,
kompetensen och dokumentationen finns kvar inom den organisatoriska strukturen.
För tillverkare som anlitat brittiska anmälda organ kan osäkerhet uppstå rörande giltigheten av
genomförda bedömningar och utfärdade certifikat. Av de positionsdokument som Storbritannien
presenterat framgår att landet vill förhandla om en övergångslösning när det gäller giltigheten hos
genomförda bedömningar. En avtalslösning bör då beakta att den verksamhet som ett anmält
organ utför har väldigt olika karaktär beroende på vilka förfaranden (moduler) som avses. Ett flertal
moduler syftar till att säkerställa kontinuitet i produktionen och där är det svårt att se att
genomförda bedömningar ska ha en fortlöpande giltighet efter utträdet. För andra förfaranden
(moduler) med ett mer långsiktigt perspektiv är situationen inte lika klar. Det gäller framför allt
EU-typkontroll (modul B) där giltigheten normalt är tidsbegränsad och då typiskt till fem år.
Tillverkaren har en skyldighet att förvissa sig om att produkterna överensstämmer med det
typkontrollerade exemplaret och, om innan giltighetsperioden löpt ut, förändringar görs på
produkten eller om faktorer i omvärlden gör att produkten inte längre anses uppfylla
lagstiftningens krav, på nytt anlita ett anmält organ. Även det anmälda organet har en viss
skyldighet att övervaka giltigheten hos utfärdade intyg.
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Motsvarande osäkerhet finns där den fria rörligheten baseras på ett intyg eller certifikat från ett
ackrediterat organ för bedömning av överensstämmelse där lagstiftningen inte pekar ut anmälda
organ. Det kan t.ex. gälla rättsakter som direkt hänvisar till ackrediterade organ inom unionen eller
inom det icke-harmoniserade området.
Ett bortfall av många brittiska anmälda organ ur systemet skulle innebära att det ur tillverkarnas
perspektiv skulle bli en kapacitetsbrist och de skulle kunna få problem att genomföra sina
förfaranden för bedömning av överensstämmelse av t.ex. nya och förbättrade produkter. Som
nämnts ovan kan eventuellt dessa konsekvenser inte behöva bli så dramatiska som först kunde
befaras i och med att ett antal brittiska anmälda organ håller på att flytta in delar av sin verksamhet
inom EU27.
En sektor som sticker ut och även är av stort svenskt intresse är medicintekniska produkter där det
redan nu råder kapacitetsbrist hos anmälda organ. Detta beror dock inte i första hand på det
brittiska utträdet. Bl a som en följd av omskrivna produktskandaler har EU i två steg kraftigt ökat
kraven på anmälda organ och de nationella anmälda myndigheterna. En tillämpningsförordning
från 2013 med ökade krav har medfört att ungefär en tredjedel av befintliga anmälda organ
försvunnit. Två nya förordningar på det medicintekniska området som ska tillämpas från maj 2020
kommer ytterligare att öka kraven på anmälda organ och nationella myndigheter samtidigt som en
ny klassificering av produkter innebär att fler produkter än tidigare måste blir föremål för
bedömning av överensstämmelse som innefattar ett anmält organ. Situationen förfaller alltså redan
idag vara besvärlig för europeiska tillverkare och det brittiska utträdet är ytterligare en faktor som
förstärker detta, även om det inte är huvudorsaken till bristen på kapacitet hos anmälda organ.

VILKA TÄNKBARA AVTALSLÖSNINGAR FINNS FÖR ATT UNDERLÄTTA HANDELN
MELLAN EU OCH STORBRITANNIEN?
När det gäller ett framtida handelsavtal får, med hänsyn till vad Storbritannien hittills gett uttryck
98
för, lösningar sökas i olika befintliga frihandelsavtal med tredjeland. DCFTA kan kanske tjäna
som förebild med hänsyn till att det binder tredje landet till EU:s harmoniserade regelverk
avseende tekniska regler och standarder för varor samt villkor rörande deltagande i tekniska
99
organisationer. Ukraina-avtalet är ett exempel.
Storbritannien har lyft fram EU:s avtal med Kanada (CETA) som ett exempel på ömsesidigt
erkännande av bedömningar av överensstämmelse inom ett flertal sektorer, samt de arrangemang
100
om informationsutbyte som finns med Kina och Schweiz. CETA innebär bl a att kanadensiska
organ för bedömning av överensstämmelse kan bli utsedda organ och göra bedömningar av
överensstämmelse mot EU-regelverket vilket underlättar kanadensisk export till EU. Något
ömsesidigt erkännande av varandras tekniska produktregler finns inte.
EES-avtalet kan möjligtvis tjäna som inspiration när det gäller sättet som delar av EU-fördraget
gjordes till del av avtalet samt det sätt på vilket sekundärrätten, d v s direktiv och förordningar,
101
inkorporerades.
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Deep and Comprehensive Free Trade Agreement
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Avtalet som EU har med Schweiz härrör från tiden då EFTA hade bilaterala avtal med EU för vart
och ett av EFTA-länderna och har numera gått i stå på så sätt att det inte uppdateras, bl a mot
bakgrund av att EU ställt vissa krav som Schweiz inte gått med på. Det är därför svårt att tro att EU
skulle vilja förhandla fram något liknande med Storbritannien, särskilt med tanke på att Schweiz
erhöll fördelaktiga villkor i förhoppningen om att landet skulle närma sig EU på fler plan än det
102
handelsmässiga.
Generellt sett borde det vara bra för varuhandeln att avtala om att Storbritannien behåller all
harmoniserad produktlagstiftning och regelverket för kvalitetsinfrastruktur så som det ser ut vid
tidpunkten för brexit, och att de samtidigt förbinder sig att införliva nya bestämmelser som träder i
kraft på området efter brexit. Detta innebär att det främst är alla nu gällande EU-förordningar som
behöver införlivas eller göras tillämpliga i det brittiska rättssystemet och att de direktiv som ändras
eller träder i kraft efter brexit behöver införlivas eller på annat sätt göras tillämpliga. Det skulle
också gynna handeln om Storbritannien inom det icke-harmoniserade området i ett avtal anslöt sig
till principen om att ömsesidigt erkänna lagligen saluförda produkter inom EU27. Det unika med
Storbritannien är att landet fram till brexit har all relevant lagstiftning och organisation på plats
eftersom landet är medlem i EU. Detta förhållande borde kunna underlätta ett för alla parter
önskvärt avtal. Detta är också något som Storbritannien lyfter fram som något som inte bör
103
ignoreras. Kommerskollegium nämner i sin rapport att ett avtal om att Storbritannien under en
övergångsperiod fortsatt fullt ut tillämpar EU:s lagstiftning på varuområdet skulle minska
104
osäkerheten för näringslivet och ge tid för anpassning. Kommerskollegium menar vidare att
Storbritanniens bakgrund som EU-medlem borde ge goda förutsättningar för ett frihandelsavtal
som bygger på långtgående åtaganden vad gäller regelharmonisering och att det är önskvärt att
Storbritannien inom ramen för ett sådant avtal åtar sig att behålla en så stor del av det inre
105
marknadsregelverket för varor som möjligt. Ett sådant avtal som omfattade även
fordonsregelverket framstår därför som ett gott alternativ med tanke på den korta tid som återstår
till utträdet. En sammanhängande fråga är även hur man löser det faktum att EU-domstolens
jurisdiktion i Storbritannien upphör efter brexit och de följder det kan få för tillämpningen av
tekniska regler i Storbritannien. En lösning liknande den för EFTA-länderna och EFTA-domstolen
kan behöva utredas närmare.
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HANDEL MED VAROR MED STORBRITANNIEN - OLIKA HANDELSAVTAL
•
•

•
•

Export av varor till Storbritannien kommer att vara beroende av vilka regler som
kommer att gälla efter utträdet.
Även om Storbritannien kommer att införliva majoriteten av dagens
produktlagstiftning t.ex. genom Repeal Bill kommer detta inte att vara harmoniserad
unionslagstiftning utan nationell produktlagstiftning.
Olika handelsavtal innebär varierande grad av avsteg från dagens situation.
Av befintliga avtal är det endast EES-avtalet som ger tillträde till den inre marknaden.

Export av varor till Storbritannien efter utträdet kommer att vara beroende dels av vilka regler som
kommer att gälla i Storbritannien, dels av vilket handelsavtal som kommer att gälla mellan EU och
Storbritannien.
Olika avtalslösningar innebär i varierande grad avsteg från de krav som gäller för den inre
marknaden och i varierande grad en osäkerhetsmarginal om innebörd och tillämpning av kraven.
Ett utträde utan att ett handelsavtal finns på plats innebär en tillbakagång till WTO-avtalets regler
om tekniska handelshinder. Storbritanniens WTO-status vid utträdet är för närvarande inte helt
klarlagd.
En mer omfattande analys av konsekvenserna av olika handelsavtal finns i redovisningen av
106
Kommerskollegiums utredning med anledning av Storbritanniens utträde ur unionen. Vi ska här
enbart försöka belysa konsekvenserna avseende olika kvalitetsinfrastrukturelement med relevans
för tekniska regler.
Kommissionen har i kapitel 9 om internationella aspekter av EU:s produktlagstiftning i 2016 års
blåbok om genomförandet av EU:s produktlagstiftning, pekat på några av de viktigaste
instrumenten för att skapa samarbete och konvergens i harmoniseringen för att underlätta den fria
rörligheten av varor:
-

A) Fullständig integration i den inre marknaden - EES-avtalet.
B) Anpassning av rättssystem och infrastrukturer - kandidatländerna
C) Bilaterala avtal om bedömning av överensstämmelse och godtagande av
industriprodukter - Den europeiska grannskapspolitiken.
D) Bilaterala avtal om ömsesidigt erkännande av bedömning av överensstämmelse, intyg
och märkningar - MRA-avtal.
E) Tillämpning av WTO-avtalet om tekniska handelshinder

Avtal med kandidatländerna om anpassning av rättssystem och infrastrukturer (fall B ovan) har
som syfte det diametralt motsatta mot det som är aktuellt i denna rapport. Nämligen att som
slutmål åstadkomma en fullständig integrering i Unionen. Avtalen med kandidatländerna kommer
därför inte att behandlas nedan. Vi har valt att ersätta punkt B med det utökade MRA-avtalet med
Schweiz då det innehåller element som normalt inte ingår i MRA-avtalen.
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Kommerskollegiums rapport ”Brexit – Alternativ till framtida regelverk för handel med tjänster
och handels- och tullprocedurer mellan EU och Storbritannien”, 2017
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A) Fullständig integration i den inre marknaden. EES-avtalet
Genom EES-avtalet blir EFTA-EES-länderna (Norge, Island, Lichtenstein) en del av EU:s inre
marknad.
Ömsesidigt erkännande av tekniska regler
EU-fördragets regler om ömsesidigt erkännande och förordning (EG) nr 764/2008 om ömsesidigt
erkännande är inkorporerade i EES-avtalet och gäller således även i förhållande till EES-länderna.
Harmoniserad lagstiftning
All harmoniseringslagstiftning inkluderas fortlöpande genom uppdatering av bilaga II i avtalet
genom beslut från Gemensamma EES-kommittén.
Harmoniserade produktstandarder
Som en följd av avtalet har harmoniserade standarder samma status i EFTA-EES som i EU.
Bedömning av överrensstämmelse
Reglerna om bedömning av överensstämmelse är desamma och anmälda organ från EFTA-EES har
samma status som de från EU och är listade i NANDO på samma villkor.
Marknadskontroll
Kraven på marknadskontroll enligt sektorslagstiftning och förordning (EG) nr 765/2008 gäller.
Anmälningar enligt skyddsklausulsförfarandet görs till EFTA:s övervakningsmyndighet som i sin
tur utbyter information och rådgör med kommissionen.
Deltagande i kommittéer och arbetsgrupper
Enligt avtalets artikel 100 har experter från EFTA-staterna bred tillgång till kommittéer och
arbetsgrupper, dock utan rösträtt.
Ackreditering
EFTA-länder är fullvärdiga medlemmar i EA enligt stadgarna
Standardisering
EFTA-länder är fullvärdiga medlemmar i CEN/CENELEC enligt stadgarna

B) Bilaterala avtal om ömsesidigt erkännande av bedömning av överensstämmelse, intyg
och märkningar. Utökat MRA-avtal med Schweiz.
Det avtal om ömsesidigt erkännande som har ingåtts med Schweiz är omfattande och grundas på
likvärdighet mellan EU:s och Schweiz lagstiftningar. Det täcker erkännande av bedömningar av
överensstämmelse oavsett produkternas ursprung, med undantag av kapitel 15 om läkemedel,
kontroll av god tillverkningssed och certifiering av partier.
Ömsesidigt erkännande av tekniska regler
Produktsektorer som ingår i avtalet preciseras i bilaga 1 som kan uppdateras av en EU-CHkommitté på förslag från en av parterna. Inom dessa sektorer anpassas den schweiziska
lagstiftningen så den blir likvärdig med europeisk harmoniseringslagstiftning.
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Harmoniserad lagstiftning
Se ovan
Harmoniserade produktstandarder
Ja
Bedömning av överrensstämmelse, Anmälda organ
Organ för bedömning av överensstämmelse från EU får utfärda intyg i EU enligt EU-lagstiftningen,
som anses vara likvärdiga de som utfärdas i Schweiz. Detsamma gäller de schweiziska organen för
bedömning av överensstämmelse. Intyg som utfärdas av schweiziska organ för bedömning av
överensstämmelse som är ackrediterade av SAS (Swiss Accreditation Service) för produkter som
omfattas av avtalet ska följaktligen anses vara likvärdiga med intyg som utfärdats av organ för
bedömning av överensstämmelse med säte i EU. Organ för bedömning av överensstämmelse listade
i NANDO.
Marknadskontroll
Avtalet baseras på att Schweiz har en befintlig teknisk infrastruktur (t.ex. offentliga eller privata
institut på området standardisering, ackreditering, bedömning av överensstämmelse,
marknadskontroll och konsumentskydd), som är lika utvecklad och anses vara likvärdig med EU:s
infrastruktur på området.
Deltagande i kommittéer och arbetsgrupper
Deltar enligt EES-avtalets artikel 100 enligt vilken experter från EFTA-staterna har bred tillgång till
kommittéer och arbetsgrupper, dock utan rösträtt.
Ackreditering
Avtalet baseras på att Schweiz har en befintlig teknisk infrastruktur (t.ex. offentliga eller privata
institut på området standardisering, ackreditering, bedömning av överensstämmelse,
marknadskontroll och konsumentskydd), som är lika utvecklad och anses vara likvärdig med EU:s
infrastruktur på området. Fullvärdig medlem i EA som EFTA-land.
Standardisering
Avtalet baseras på att Schweiz har en befintlig teknisk infrastruktur (t.ex. offentliga eller privata
institut på området standardisering, ackreditering, bedömning av överensstämmelse,
marknadskontroll och konsumentskydd), som är lika utvecklad och anses vara likvärdig med EU:s
infrastruktur på området. Fullvärdig medlem i CEN/Cenelec som EFTA-land

C) Bilaterala avtal om bedömning av överensstämmelse och godtagande av
industriprodukter - Den europeiska grannskapspolitiken
Varje avtal består av ett ramavtal och en eller flera bilagor, där det anges vilka produkter som
omfattas och vilka åtgärder som antagits för att utvidga handelsfördelarna i den sektorn.
Ömsesidigt erkännande av tekniska regler
Om det inte finns teknisk EU-lagstiftning för de berörda produkterna, ömsesidigt godtagande av
industriprodukter som uppfyller kraven för att lagligen släppas ut på parternas marknader.
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Harmoniserad lagstiftning
Kräver att partnerlandet fullständigt anpassar sin rättsliga ram till EU:s lagstiftning och standarder.
Ömsesidigt erkännande av likvärdighet när det gäller tekniska föreskrifter för industriprodukter
som omfattas av likvärdig unionslagstiftning och nationell lagstiftning i partnerlandet.
Harmoniserade standarder
Kräver att partnerlandet fullständigt anpassar sin rättsliga ram till EU:s lagstiftning och standarder
Ömsesidigt erkännande av likvärdighet när det gäller standarder för industriprodukter som
omfattas av likvärdig unionslagstiftning och nationell lagstiftning i partnerlandet.
Bedömning av överrensstämmelse
Kräver att partnerlandet uppgraderar sin infrastruktur i linje med EU-modellen när det gäller
bedömning av överensstämmelse. Ömsesidigt erkännande av likvärdighet när det gäller bedömning
av överensstämmelse för industriprodukter som omfattas av likvärdig unionslagstiftning och
nationell lagstiftning i partnerlandet.
Marknadskontroll
Kräver att partnerlandet uppgraderar sin infrastruktur i linje med EU-modellen när det gäller
marknadskontroll.
Deltagande i kommittéer och arbetsgrupper
Ackreditering
Kräver att partnerlandet uppgraderar sin infrastruktur i linje med EU-modellen när det gäller
ackreditering. Det nationella ackrediteringsorganet är associerad medlem i EA genom EU:s
grannskapspolitik.
Standardisering
Kräver att partnerlandet uppgraderar sin infrastruktur i linje med EU-modellen när det gäller
standardisering. Nationellt standardiseringsorgan ansluten som filial eller kompanjon till
CEN/CENELEC.

D) Bilaterala avtal om ömsesidigt erkännande av bedömning av överensstämmelse, intyg
och märkningar. MRA-avtal.
Avtal om ömsesidigt erkännande ingås mellan unionen och tredjeländer och syftar till ömsesidigt
erkännande av bedömningar av överensstämmelse av reglerade produkter. De är utformade så att
varje part godtar de rapporter, intyg och märkningar som utfärdas i partnerlandet i enlighet med
dess egen lagstiftning. Avtalet innehåller alla krav för bedömning av överensstämmelse som
parterna ställer för fullständigt marknadstillträde och produkterna bedöms i tillverkningslandet
mot den andra partens rättsliga krav. Som en allmän regel begränsas avtalen till produkter som har
sitt ursprung i något av länderna. MRA-avtal består av ett ramavtal och sektorsbilagor. I ramavtalet
fastställs de väsentliga principer som ingår i traditionella avtal. I sektorsbilagorna anges omfattning
och tillämpningsområde, rättsliga krav, förteckningen över utsedda organ för bedömning av
överensstämmelse, förfaranden och ansvariga myndigheter för att utse organen och i tillämpliga
fall övergångsperioder.
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Ömsesidigt erkännande av tekniska regler
Nej. MRA-avtal syftar inte till ömsesidigt erkännande av den andra partens standarder eller
tekniska föreskrifter och de två parternas lagstiftning behöver inte vara likvärdiga. Parternas
lagstiftningar ska dock i regel anses ha en jämförbar nivå när det gäller skyddet av hälsa, säkerhet,
miljö eller andra allmänintressen.
Harmoniserad lagstiftning
Nej.
Harmoniserade produktstandarder
Nej.
Bedömning av överrensstämmelse, Anmälda organ
Ömsesidigt avtal om erkännande av tredjepartsprovning utförd av det andra landets organ för
bedömning av överensstämmelse enligt det egna landets regler. Möjlighet för organ för bedömning
av överensstämmelse att anmälas på samma sätt som anmälda organ från EU.
Marknadskontroll
Nej.
Deltagande i kommittéer och arbetsgrupper
Tvistlösning och utveckling i kommittéer och arbetsgrupper som förvaltar avtalet.
Ackreditering
I sektorsbilagorna anges omfattning och tillämpningsområde, rättsliga krav, förteckningen över
utsedda organ för bedömning av överensstämmelse, förfaranden och ansvariga myndigheter för att
utse organen och i tillämpliga fall övergångsperioder. Där kan krav kring ackreditering ingå.
Standardisering
-

E) Tillämpning av WTO-avtalet om tekniska handelshinder

Ömsesidigt erkännande
Nej
Harmoniserad lagstiftning
Nej
Harmoniserade standarder
Nej.
Avtalet uppmuntrar användning av ”relevanta” internationella standarder som grund för regler och
nationella standarder. Presumtion om att en teknisk reglering inte medför onödiga handelshinder
om den tas fram i enlighet med ”relevanta” internationella standarder. Internationella standarder
enligt TBT-avtalet brukar ses som ett sätt att undvika handelshinder. CEN, CENELEC och ETSIs
arbetssätt ska motsvara kraven enligt TBT-avtalet.
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Bedömning av överenstämmelse, Anmälda organ
Ingen motsvarighet i TBT-avtalet. Befrämjar användande av kontrollordningar för bedömning av
överensstämmelse. Ackrediteringen nämns som ett sätt att skapa förtroende för bedömningar.
Marknadskontroll
Deltagande i kommittéer och arbetsgrupper
De flesta medlemmar följer arbetet i WTO kommittéer (även med tanke på tvistlösning) och
omfattas av krav på att ha nationella kontaktpunkter.
Ackreditering
Uppmaning att så långt som möjligt använda ackreditering.
Standardisering
Avtalet innehåller ”Code of Good Practice”. CEN, CENELEC och ETSIs arbetssätt ska motsvara
kraven enligt TBT-avtalet.

Exempel: tekniska regler på fordonsområdet
Regelverket kring tekniska krav på fordon är harmoniserat inom EU. Regelverket är dock inte
utformat i enlighet med den nya metoden utan består av ett antal EU-rättsakter med detaljerade
tekniska krav på fordon, komponenter och system. Den äldre metoden för harmonisering innebar
att produktkraven, ofta detaljerade, angavs i rättsakten. Fordonsgodkännande utgör ett sådant
107
område som fortfarande är reglerat genom en mängd detaljerade rättsakter . Rättsakterna utgörs
av en ramförordning eller ett ramdirektiv med en mängd tillhörande särdirektiv, förordningar eller
108
FN/ECE-föreskrifter Det är en nationell myndighet som typgodkänner fordonet eller
komponenterna efter att provning och kontroll, bedömning av överensstämmelse mot de tekniska
kraven, skett av en s k teknisk tjänst eller av myndigheten själv. I Sverige är det obligatoriskt med
ackreditering av tekniska tjänster. Fordon, delar och tillbehör utgör en av de främsta
109
varusektorerna i varuexporten från Sverige till Storbritannien.

TEKNISKA TJÄNSTER OCH EU-TYPGODKÄNNANDEN
En teknisk tjänst är en organisation eller ett organ som har utnämnts av en medlemsstats
godkännandemyndighet för att som kontrollaboratorium utföra provning eller för att som organ för
bedömning av överensstämmelse utföra inledande bedömningar och andra provningar eller
107

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande
av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system,
komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (”Ramdirektiv”)
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013 om godkännande
och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 av den 15 januari 2013 om godkännande
av och marknadstillsyn för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar
108
fogade till den reviderade överenskommelsen av år 1958
109
SCB och Kommerskollegiums rapport om Sveriges handel med Storbritannien året efter
brexitomröstningen, 2017-11-14, Dnr 2017/01507-1
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inspektioner för godkännandemyndighetens räkning. Godkännandemyndigheten kan även själv
utöva dessa funktioner. Godkännandemyndigheten definieras som en myndighet i en medlemsstat
som inrättats eller utnämnts av medlemsstaten, och anmälts av medlemsstaten till kommissionen,
och som har behörighet att handlägga dels samtliga led i förfarandet för godkännande av en typ av
fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet, dels tillståndsförfarandet, och som även har
behörighet att utfärda och, i förekommande fall, återkalla eller vägra att utfärda intyg om
godkännande, att fungera som kontaktpunkt med godkännandemyndigheterna i övriga
medlemsstater, att utnämna de tekniska tjänsterna och att se till att tillverkaren uppfyller sina
110
skyldigheter när det gäller produktionsöverensstämmelse.
Transportstyrelsen pekar i en rapport på bl a följande frågor; Den tekniska harmoniseringen kommer reglerna att skilja sig mellan EU och Storbritannien? EU-tillstånd och EU-godkännanden
111
som Storbritannien utfärdat, exempelvis för vägfordon - vad kommer att gälla för dessa?
Transportstyrelsen skriver att flera intressenter lyfter att utträdet troligen främst kommer att
drabba Storbritannien och att de borde ha ett egenintresse av att fortsätta att följa vissa EU-regler.
Några egentliga svar på dessa frågor ger inte rapporten, utan frågorna får ses som uttryck för vad
branschen ser som potentiella problem. Det finns farhågor inom den europeiska fordonsindustrin
att typgodkännanden utfärdade av den brittiska godkännandemyndigheten kommer att bli ogiltiga
112
efter brexit.

Tekniska tjänster
Fordonsregelverket verkar inte kunna ge något svar på vad som ska hända med en teknisk tjänst
som är utsedd och anmäld av en typgodkännandemyndighet i en medlemsstat som utträtt ur EU.
Det finns bestämmelser avsedda att hantera en situation då en teknisk tjänst upphör med sin
verksamhet. Regelverket utgår då ifrån att det finns andra tekniska tjänster i medlemsstaten eller
att det åtminstone finns en typgodkännandemyndighet eller marknadskontrollmyndighet som kan
113
ta över eller på annat sätt ges tillgång till den tekniska tjänstens akter. Dessa myndigheter får
dock förutsättas inte längre finnas efter brexit. I alla fall inte i EU-regelverkets mening. I samband
med brexit uppstår en situation där en teknisk tjänst som är en privat aktör tappar kopplingen till
den myndighet som godkänt den eftersom den myndigheten inte längre kommer att ha den rollen
som reglerats i EU-regelverket. En teknisk tjänst ska enligt de bestämmelserna ha
informationsutbyte m m med typgodkännandemyndigheten och det förefaller därför finnas
anledning att anta att en teknisk tjänst inte kan verka som det om denna koppling till
typgodkännandemyndigheten försvinner. Med andra ord är det svårt att se att en teknisk tjänst
som utnämnts av en brittisk typgodkännandemyndighet skulle kunna fortsätta verka som teknisk
tjänst i Storbritannien efter brexit. Det är dock möjligt att utse en teknisk tjänst i ett tredje land om
114
det görs inom ramen för ett bilateralt avtal mellan gemenskapen och det aktuella tredjelandet .
Sålunda skulle ett bilateralt avtal mellan EU och Storbritannien kunna göra det möjligt att efter
brexit behålla de tekniska tjänster som idag är anmälda av brittiska myndigheter i Storbritannien.

110

Artikel 3 i förordningarna (EU) nr 167/2013 och 168/2013, i huvudsak samma lydelse i artikel 3 i
ramdirektivet 2007/46/EG, vilket är implementerat i bl a fordonslagen (2002:574) (FoL).
111
Brexit - Vad kan utträdet innebära och hur bör Transportstyrelsen förbereda sig? Dnr TSG 20172765, Augusti 2017, s 15
112
European Automobile Manufacturers Association (ACEA) position paper Brexit, April 2017
113
Se exempelvis art 64.2 i (EU) nr 167/2013
114
Se art 41.8 i ramdirektivet 2007/46/EG, art 59.3 i förordning (EU) nr 167/2013 och art 63.3 i
förordning (EU) nr 168/2013 samt motsvarande bestämmelser i artikel 72.5 i förslag till ny
ramförordning för bilar
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Storbritannien har såvitt framgår 23 anmälda tekniska tjänster varav fyra i andra EU-länder och fem
115
i bl a Asien.
De krav som uppställs på provningsrapporterna som de tekniska tjänsterna upprättar finns dels i
116
EU-rättsakterna och i de relevanta standarderna . Några krav på tidsbegränsad giltighet finns inte.
Provningsrapporter som brittiska tekniska tjänster har utfärdat torde därför inte förlora sin
giltighet på grund av att den tekniska tjänsten som utfärdat rapporten upphör till följd av brexit.

EU-typgodkännanden
En tillverkare ansvarar bl a för alla aspekter av typgodkännandeprocessen inför
godkännandemyndigheten och behöver, om denne är etablerad utanför EES, ha en företrädare som
117
är etablerad inom EES. En fråga som uppstår i samband med brexit är därför vilken
godkännandemyndighet som tillverkaren ansvarar inför om den myndigheten som beviljat
typgodkännandet upphör att vara godkännandemyndighet i samband med brexit.
118

EU-typgodkännanden utfärdas för en obegränsad giltighetstid. Det finns undantag men då ska
begränsningen framgå av typgodkännandet. I normalfallet upphör de istället att gälla när nya
obligatoriska krav på fordonstypen trätt i kraft, när tillverkningen av den godkända typen slutgiltigt
och frivilligt har upphört eller när giltighetstiden har gått ut till följd av en särskild begränsning
som ska framgå av typgodkännandeintyget. Godkännandemyndigheten får dock återkalla
119
godkännanden om fordonet inte stämmer överens med den typ som är godkänd. Emellertid
120
diskuteras en tidsbegränsad giltighet för typgodkännanden i den nya ramförordningen som är
under utarbetande.
Det finns bestämmelser som rör ändringar av typgodkännanden och det är då endast hos den
godkännandemyndighet som beviljat det ursprungliga EU-typgodkännandet som ansökan om
121
ändring kan göras. Detta kan innebära bekymmer för de tillverkare som har typgodkännanden
122
beviljade av den brittiska godkännandemyndigheten och som vill få till stånd ändringar i
typgodkännandet efter brexit. En annan fråga gäller de ansökningar som anhängiggjorts hos den
brittiska godkännandemyndigheten före brexit men där typgodkännande inte beviljats före brexit. I
det fallet förefaller det högst osäkert om ett typgodkännande efter brexit kan få status som ett EUtypgodkännande. Det skulle krävas övergångsbestämmelser i ett avtal med Storbritannien för att
råda bot på den osäkerheten. Utan ett sådant torde rådet till tillverkare bli att söka sig en
godkännandemyndighet inom EU för en ansökan om ett nytt EU-typgodkännande. Svenska
fordonstillverkare har vissa av sina typgodkännanden hos den brittiska godkännandemyndigheten.
Transportstyrelsen har med anledning av detta påbörjat en utredning för att utöka sin
typgodkännandeverksamhet.
Generellt kan sägas att det finns bestämmelser om underrättelser och informationsutbyte i olika
situationer typgodkännandemyndigheter emellan i de olika medlemsstaterna. Brexit kommer
därför troligen att innebära ett slut på den skyldigheten i förhållande till brittiska myndigheter och
115

EU-kommissionens webbplats; https://ec.europa.eu/docsroom/documents/16516?locale=en
Se exempelvis SS-EN ISO/IEC 17020:2012 och SS-EN ISO/IEC 17025:2005 jmf med Tillägg 3 till
Bilaga V till ramdirektivet 2007/46/EG
117
2 kap 4 § fordonslagen (2002:574)
118
Se art 32.1 i (EU) nr 167/2013, art 37.1 i (EU) nr 168/2013 och art 17 i 2007/46/EG
119
2 kap 5 § FoL
120
Approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers COM(2016)0031 2016/0014(COD)
121
Art 29.2 i förordning (EU) nr 167/2013
122
Vehicle Certification Agency (VCA)
116
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vice versa. Detta under förutsättning att inget annat avtalas. Även informationsplikt i olika
avseenden föreligger mellan tillverkare och godkännandemyndigheten. Det finns även
bestämmelser om när en godkännandemyndighet ska återkalla typgodkännanden. Frågor uppstår
därför hur dessa förfaranden ska lösas efter brexit. Det nuvarande ramdirektivet för
typgodkännande av bilar ger inom ramen för t ex bilateralt avtal möjlighet att erkänna bl a
123
föreskrifter i tredjeland likvärdiga med bestämmelserna i ramdirektivet. Då Storbritannien vid
utträdet kommer att ha en organisation som motsvarar den som EU-regelverket kräver torde det
vara tämligen oproblematiskt att erkänna dess system i ett avtal. Storbritannien behöver förbinda
sig att fortsätta tillämpa befintligt regelverk och införa ändringar samt ta hänsyn till EUdomstolens praxis i tillämpliga fall. De förordningar som finns på fordonsområdet, MC- och
traktorförordningarna samt vissa särförordningar till ramdirektivet, kan eventuellt behöva arbetas
in i brittisk lagstiftning. Måhända räcker det med hänvisningar till dessa vilket möjligen redan finns
124
i det brittiska regelverket. Detta kan behöva utredas närmare vid behov.

MARKNADSKONTROLL
De nya ramförordningarna för traktorer och MC, liksom förslaget till ny ramförordning för bilar,
innehåller bestämmelser om marknadskontroll. Dessa kompletterar bestämmelserna om
marknadskontroll i förordning (EG) nr 765/2008/EG. En tillverkare som är etablerad utanför EES
behöver ha en företrädare som är etablerad inom EES. I det nuvarande ramdirektivet finns
bestämmelser om godkännandemyndighetens skyldighet att kontrollera produktionen av fordon
överensstämmer med den godkända typen samt medlemsstatens rätt att av t ex säkerhetsskäl
förbjuda försäljning av fordon. Det är Transportstyrelsen som utövar tillsyn över efterlevnaden av
fordonslagen (2002:574) och fordonsförordningen (2009:211) och som i Sverige är utpekad
125
marknadskontrollmyndighet enligt EU-rättsakterna på fordonsområdet.
En fråga som aktualiseras är vad som händer efter brexit med den marknadskontroll som idag
brittiska myndigheter har ansvar för. Marknadskontrollen som avser det brittiska territoriet torde
fortsätta fortgå men under nationella regler, såvida inget särskilt avtalas som binder Storbritannien
till fordonsregelverket och marknadskontrollbestämmelserna i förordning (EG) nr 765/2008/EG.
Den marknadskontroll som sker inom EU av fordon typgodkända av brittiska myndigheter torde
ske på initiativ av den marknadskontrollmyndighet inom EU som är berörd, d v s kontrollen sker
på dess medlemsstats territorium. Hur samarbetet mellan brittiska och EUmarknadskontrollmyndigheter ska ske efter brexit kan behöva avtalas om.
I förordning (EG) nr 765/2008/EG finns bestämmelser om samarbete med behöriga myndigheter i
126
tredjeländer för att främja verksamhet i anslutning till bl a marknadskontroll. Vidare finns
bestämmelser om hur kontrollen ska gå till av produkter som förs in på gemenskapsmarknaden
från tredjeländer. Dessa bestämmelser aktualiseras för Storbritannien om dess status som

123

Art 36 i ramdirektivet 2007/46/EG stadgar: ”Inom ramen för multilaterala eller bilaterala avtal
mellan gemenskapen och tredjeländer får rådet, på förslag av kommissionen, med kvalificerad
majoritet förklara sådana förfaranden som upprättats genom internationella föreskrifter eller
föreskrifter i tredjeländer som likvärdiga med de villkor eller bestämmelser för EG-typgodkännande
av system, komponenter och separata tekniska enheter som införs genom detta direktiv.”
124
Jmf art 34.4 i ramdirektivet 2007/46/EG: ”Detta direktiv får liksom särdirektiven och
förordningarna innehålla direkta hänvisningar till internationella standarder och föreskrifter utan
att dessa måste kopieras i gemenskapens regelverk.”
125
1 kap 9-10 §§ och 8 kap 22 § fordonsförordningen (2009:211)
126
Art 26
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tredjeland inte kompletteras med något bilateralt avtal som binder det vid EU-rätten i detta
avseende.

SAMMANFATTANDE ANALYS
Med utgångspunkt i det nuvarande regelverket för fordonsgodkännande finns det inget som säger
att ett beviljat typgodkännande av den brittiska godkännandemyndigheten eller en
provningsrapport upprättad av en teknisk tjänst utsedd och anmäld av en brittisk myndighet skulle
bli ogiltiga enbart på den grunden att Storbritannien lämnar EU. Det finns däremot anledning att
fundera över hur förfaranden som idag kräver godkännandemyndighetens medverkan, såsom
informationsöverföring och kommunikation med tillverkare och andra godkännandemyndigheter,
ska ske efter brexit. Det går därför inte helt att utesluta att frånvaron av en godkännandemyndighet
i EU-regelverkets mening skulle kunna påverka giltigheten av typgodkännanden som denna
myndighet beviljat. En lösning som innebär att en annan medlemsstats godkännandemyndighet
127
kan överta hanteringen av typgodkännandena kräver närmare utredning . Även om ingen
reglering säger att en provningsrapport upphör enbart på den grunden att den tekniska tjänsten
upphör med sin verksamhet, så finns vissa frågetecken kring förfaranden som kräver den tekniska
128
tjänstens medverkan. Det är möjligt att tekniska tjänster flyttar sin verksamhet till EU27 . Även
marknadskontrollaspekter är sammanlänkade med ovanstående frågor. Storbritannien har uttryckt
sin önskan att bedömningar av överensstämmelse såsom typgodkännanden och certifikat som
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utförts före utträdet ska fortsätta äga giltighet efter utträdet, för att undvika dubbla förfaranden.
Utgångspunkten i de pågående förhandlingarna är att Storbritannien kommer att vara ett s k
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“tredje land” efter datumet för utträde ur EU. Förhandlingsdirektiven från våren 2017 anger vidare
att varor som före datumet för Storbritanniens utträde ur EU har satts på marknaden i enlighet
med unionsrätten ska kunna fortsätta göras tillgängliga på marknaden eller tas i bruk efter det
datumet såväl i Storbritannien som i EU, med de villkor som gällde i den relevanta EU-rättsakten
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före det datumet. EU har i senare förhandlingsdokument konstaterat att Storbritannien efter
utträdesdatumet inte längre kommer att vara bundet vid gemenskapsrättens marknadskontroll,
inbegripet kommunicerandet av sådana resultat av marknadskontroll till kommissionen, och
deklarerat att utträdesavtalet därför bör innehålla mekanismer för ömsesidigt utbyte av relevant
information. Vidare behöver utträdesavtalet innehålla villkor för fortsatt samarbete för
marknadskontroll genomförd i Storbritannien och på den inre marknaden beträffande produkter
som inte uppfyller tillämpliga krav i harmoniserad gemenskapslagstiftning och som satts på
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marknaden före utträdesdatumet. När det gäller anmälda organ har i samma
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förhandlingsdokument uttalats att utträdesavtalet bör stipulera möjligheten att begära överföring
av information i certifieringsärenden hos anmälda organ belägna i Storbritannien till anmälda
organ etablerade i EU27 eller till en marknadskontrollmyndighet i EU27 och vice versa. En liknande
lösning för tekniska tjänster skulle kanske vara önskvärd. Storbritannien har uttalat vikten av att
lösa hur marknadskontroll ska kunna ske efter brexit och nämnt fordonsområdet som ett exempel
133
samt att ha tillit till systemet med ackrediteringsorgan och standardisering.
Det ovan förda resonemanget kring ett utträdesavtal med bestämmelser om överföring av
information till organ i EU27 borde kunna äga giltighet även beträffande tekniska tjänster och
typgodkännanden på fordonsområdet. När det gäller olika avtalsformer är det något som behöver
utredas vidare. Så skulle kunna vara fallet med t ex EU:s avtal med Sydkorea, KOREU, som
innehåller ömsesidigt erkännande av standarder rörande motorfordon underförstått att UN-ECE134
standarder införlivas i den nationella rätten.
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