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Förord

Storbritanniens utträde ur EU, brexit, kommer att få konsekvenser för Sverige. Inte minst möjlig
heterna till handel med varor och tjänster mellan länderna kommer att påverkas. Lägger vi till
att Storbritannien är en av Sveriges främsta handelspartners både vad gäller import och export
av såväl varor som tjänster, är det uppenbart att det är viktigt för Sverige hur den framtida
relationen mellan Storbritannien och EU, och därmed också Sverige, kommer att se ut framöver.
Kommerskollegium har fått regeringens uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag om handeln
mellan Sverige och Storbritannien, vilket kan ligga till grund för regeringens prioriteringar i de
kommande förhandlingarna om ett nytt avtal mellan EU och Storbritannien. I denna utredning
har vi försökt svara på regeringens frågor och även fört fram andra frågor som Kommers
kollegium i egenskap av inremarknads- och utrikeshandelsmyndighet bedömer är av särskild
vikt för just Sverige i de kommande förhandlingarna. Naturligtvis är specifika sektorer viktiga för
Sverige, men givet hur diversifierad den svenska handeln är med Storbritannien och hur
sammanflätade värdekedjorna blivit, samt givet att de relevanta regelverken sällan är sektors
specifika, är en övergripande slutsats att det borde ligga i Sveriges intresse att hitta breda
lösningar. Utredningen analyserar därför både specifika sektorer och flera avgörande horison
tella frågor som exempelvis personrörlighet, dataflöden och hur vi kan försäkra oss om att
överenskomna regler följs.
Sammanfattningen är betydligt längre än brukligt och kan läsas som övergripande slutsatser
med förslag på prioriteringar från Kommerskollegium. Utredningen i sin helhet är disponerad
på så vis att de efterföljande avsnitten kan läsas separat och därmed tjäna som kunskaps
underlag eller uppslagsverk i en rad separata sektorer och horisontella frågor.
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Utredningen har genomförts av ett relativt stort antal utredare och ämnesråd på Kommers
kollegium. Ämnesråden Henrik Isakson och Anneli Wengelin har haft ansvar för att samordna
utredningen. I arbetet har följande medarbetare ingått: enhetschef Oscar Wåglund-Söderström,
chefekonom Patrik Tingvall, kommunikationsansvarig Alexandra Hernadi, ämnesråden Per
Altenberg, Ulrika Båth Bertram, Maria Johem, Jonas Kasteng, Ingrid Lindeberg, Olivier Linden,
Heidi Lund, Kristina Olofsson, Magnus Rentzhog, Petter Stålenheim, utredarna Linda Bodén,
Erik Dahlberg, Anna Egardt, Sara Emanuelsson, Fredrik Gisselman, Cyrille Hugon, Anders
Karlsson, Agnes Nordwall, Johanna Nyman, Catharina Rosqvist, Sara Sandelius, Åsa Sandström,
Ilja Tykesson, Christopher Wingård samt Hiba Zeydi. Kvalitetssäkringen har genomförts av Per
Altenberg, Olivier Linden och Anneli Wengelin.
Avslutningsvis vill vi tacka de många olika aktörer vi haft dialog med under arbetets gång,
inklusive företag, branschorganisationer och myndigheter.

Stockholm, februari 2018

Anna Stellinger
Generaldirektör
Kommerskollegium
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Förslagen i kortform

Det brittiska utträdet ur EU kommer att påverka
Sveriges handelsmöjligheter med Storbritannien.
Denna utredning analyserar vilka frågor Sverige
bör prioritera, ur ett strikt handelsperspektiv, för
att minska riskerna att handelshinder uppkommer efter brexit.
När Storbritannien lämnar EU blir de WTOregler som binder landet centrala, åtminstone vid
ett avtalslöst brexit. WTO-reglerna är inte lika
långtgående som de regler som idag binder Storbritannien på EU:s inre marknad. Detta kan, i alla
fall på sikt, leda till omfattande regeldivergens
vilket blir en kostnad för företagen, även de svenska. Enbart risken för att reglerna ”glider isär”
mellan Storbritannien och EU, och den osäkerhet
det innebär för företag, är dock tillräcklig för att
ge en negativ effekt för handeln mellan våra
länder.
Syftet med utredningen är att peka på vad som
är viktigast för Sverige i ett avtal mellan EU och
Storbritannien för att försöka hantera de negativa effekterna av brexit. De sektorer som lyfts
fram som särskilt viktiga att prioritera måste (1)
vara av stor betydelse för Sveriges handel med
Storbritannien och (2) vara sektorer där brexit
riskerar att leda till betydande handelshinder.
För flera av de sektorer eller frågor där Sverige
har specifika intressen (mineraloljor, papper, järn
och stål, immaterialrättsligt skydd och detalj
handel) förefaller riskerna med brexit vara relativt begränsade. Det betyder dock endast att
regelverken vi studerat inte ser ut att skapa betydande problem för sektorerna som helhet.
Enskilda företag kan drabbas, inte minst om de
har priskänsliga produkter. Och vi bör tillägga att
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även om inga högre tullar skulle drabba handeln
med varorna inom sektorerna, kommer brexit att
innebära ökad administration och krav, exempelvis i form av tullformaliteter. Detta kommer att
medföra ökade/nya kostnader för företagen.
Vi kan konstatera att fokus framför allt bör riktas på två sektorer: motorfordon och affärs
tjänster. Motorfordon är en sektor med
detaljerade tekniska regler och höga tullar. Här
kan det behövas en lösning likt de EU redan har
med Schweiz, Japan respektive Sydkorea, för att
undvika betydande handelshinder.
För affärstjänster hjälper dock inte specifika
lösningar, utom för vissa yrkeskategorier. Det
som är av betydelse här är horisontella frågor
som person- och datarörlighet, som inte är en
fråga endast för affärstjänster men som blir särskilt viktiga för just den sektorn. Det handlar om
att så långt som möjligt få de principer som gäller
i EU:s tjänstedirektiv, yrkeskvalifikationsdirektiv
och dagens EU-modell för fri datarörlighet att
fortsätta gälla i Storbritannien efter brexit. Datafrågorna kan förväntas vara relativt enkla att lösa,
men på personrörlighetssidan blir det svårare.
Detta är för övrigt en övergripande slutsats i
utredningen: det är de horisontella frågorna som
bör prioriteras, såsom personrörlighet, data
rörlighet, tullfrihet med liberala ursprungsregler,
fungerande handelsprocedurer och öppenhet för
offentlig upphandling, säkerhet att överens
komna regler verkligen följs. Dessa övergripande
frågor är nödvändiga förutsättningar för all
handel mellan Sverige (och EU) och Storbritannien, oavsett sektor. Detta av både ekonomiska
och juridiska skäl.

Ekonomiskt är det ett faktum att Sverige är en
mycket diversifierad ekonomi med intressen
inom de flesta sektorer. Dessutom är näringslivets
verklighet sådan att värdekedjor gör att de olika
sektorerna hänger samman. Sverige bör därför
enligt Kommerskollegium vara tydliga inom EU
med vikten av dessa övergripande frågor.
Juridiskt är det dessutom så att de regelverk vi
identifierat som centrala för en viss sektor oftast
är viktiga även för andra sektorer. Problemen kan
finnas i en sektor men lösningen finns sällan
enbart just där. Dessutom kan vi konstatera att
EU-rätten är en helhet och att det därmed inte är
tillräckligt att Storbritannien tar över all existe
rande lagstiftning för att undgå handelshinder.
Det kommer att behövas mekanismer för efterlevnad och tvistlösning för att minska risken för
regeldivergens, att regelverken ”glider isär”.
Detta kräver ett starkt juridiskt ramverk för en
framtida avtalslösning mellan EU och Storbritannien. Därför föreslår Kommerskollegium att
Sverige prioriterar ett långtgående horisontellt
avtal där Storbritannien binds så nära som
möjligt vid EU-rätten.
Den bästa lösningen, ur svenskt perspektiv,
vore om Storbritannien anslöt sig till EES-avtalet.
Det är den lösning som, i de flesta fall, men inte

alla, bäst motsvarar status quo i handelsrelationerna med Storbritannien och skulle därmed bidra
till att mildra de negativa effekter som brexit
leder till. Vilka andra existerande lösningar som
är att föredra beror på vilken fråga det handlar
om. I vissa sammanhang kan ett avtal som det
breda och djupa DCFTA-avtalet med Ukraina
fungera som modell, medan det i andra situationer vore lämpligare med en tullunion likt den
EU har med Turkiet eller en mångfacetterad lös
ning med många delavtal som i fallet
EU–Schweiz. Det alla dessa avtalslösningar har
gemensamt är att de på olika sätt ”utvidgar” EUrätten och dess principer och tillämpning till de
andra länderna.
Ett mer traditionellt frihandelsavtal kommer
däremot inte kunna lösa många av de potentiella
handelshinder brexit kan leda till. Det gäller även
om man väljer ett avancerat och ambitiöst avtal
som det EU har med Kanada (Ceta) eller avtalen
med Japan eller Sydkorea. Sådana avtal saknar
överlag såväl harmoniserade regelverk som
principen om ömsesidigt erkännande. Det gör att
det såväl för varu- som för tjänstehandeln inte
tillnärmelsevis kan jämföras med den enkelhet
som finns i handeln mellan Sverige (EU) och
Storbritannien idag.
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1

Introduktion

Det brittiska utträdet ur Europeiska Unionen
kommer att påverka Sveriges handelsmöjligheter
med Storbritannien. Denna utredning analyserar
hur Sverige kan agera för att minska riskerna för
att handelshinder uppkommer efter brexit.
Kommerskollegium har fått regeringens uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag om handeln mellan Sverige och Storbritannien, vilket
kan ligga till grund för regeringens prioriteringar i
de kommande förhandlingarna om ett nytt avtal
mellan EU och Storbritannien. I denna utredning
har vi försökt svara på regeringens frågor och
även fört fram andra frågor som Kommerskollegium i egenskap av inremarknads- och utrikes
handelsmyndighet bedömer är av särskild vikt för
just Sverige i de kommande förhandlingarna.

Regeringens uppdrag
Regeringen har gett Kommerskollegium ett uppdrag som syftar till att ta fram ett ”fördjupat kunskapsunderlag om de svenska handelsintressena i
förhållande till Storbritannien”. Uppdraget gavs i
oktober 2017 och har överlämnats till regeringen i
februari 2018. Syftet med uppdraget är att ”underlätta för regeringen att göra prioriteringar” i samband med de förhandlingar om en ny handels
relation med Storbritannien som föranletts av det
brittiska beslutet att lämna EU.
Uppdraget har två delar. För det första ska
Kommerskollegium ”utifrån befintlig statistik identifiera vilka sektorer i handeln med varor och tjänster
mellan Sverige och Storbritannien som är särskilt
viktiga för svensk ekonomi och för svensk syssel
sättning”. Kommerskollegium ska därefter, i
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samråd med regeringskansliet, välja ut ett antal
sektorer för djupare analys. Denna analys utgör
del 2 av uppdraget och ska behandla ”hur olika
framtida regelverk kan påverka handeln inom viktiga
sektorer och om det finns befintliga tekniska lösningar
i EU-avtal eller andra lösningar som kan vara
önskvärda för respektive sektor”.

Storbritanniens betydelse för
Sverige som handelspartner
Brexit är en fråga av stor ekonomisk betydelse för
Sverige. Storbritannien är en av Sveriges viktigaste handelspartners. Detta är naturligt eftersom landet är en av världens största ekonomier,
ligger geografiskt relativt nära Sverige och att
båda länderna är en del av EU:s inre marknad. År
2014 understödde efterfrågan av svenska varor
och tjänster i Storbritannien 66 000 jobb i Sverige.
Storbritannien har under de senaste åren blivit
en viktigare marknad för Sveriges tjänstehandel
medan det omvända gäller för Sveriges varuhandel. Värdet på Sveriges varuexport till landet är
dock fortfarande högre än värdet på tjänste
exporten, medan värdet på varu- respektive
tjänsteimporten därifrån är ungefär detsamma.
År 2016 var Storbritannien den sjätte främsta
exportmarknaden (72 miljarder kronor) och den
femte främsta importmarknaden (62 miljarder
kronor) för Sveriges varuhandel. Under slutet av
90-talet gick 10 procent av varuexporten till Storbritannien men under de senaste tre åren var
motsvarande andel 7 procent. Även för varu
importen har Storbritannien successivt blivit en
mindre viktig handelspartner. Under slutet av

90-talet stod Storbritannien för 11 procent av
Sveriges varuimport, medan motsvarande andel
under de senaste tre åren var 6 procent.
För Sveriges tjänsteexport var Storbritannien
den tredje främsta marknaden (52 miljarder kronor) och den främsta marknaden för tjänste
importen (62 miljarder kronor) år 2016. Landfördelad statistik över Sveriges tjänstehandel
finns endast från mitten av 00-talet och nu som
då går 10 procent av Sveriges tjänsteexport till
Storbritannien. För tjänsteimporten har dock
Storbritanniens andel ökat från 10 procent till
12 procent under samma period.
Därtill omsatte svenskägda dotterbolag som är
etablerade i Storbritannien 195 miljarder kronor
år 2015, vilket utgjorde drygt 6 procent av den
totala omsättningen för svenskägda dotterbolag i
utlandet. De brittiskägda dotterbolagen i utlandet hade under samma år 44 000 personer
anställda i Sverige.

Slutsatser från
Kommerskollegiums tidigare
brexitutredning
I mars 2017 lämnade Kommerskollegium in en
första utredning till regeringen angående brexit1 .
I utredningen analyserades konsekvenser av
brexit på ett övergripande plan. Uppdraget var
också att identifiera alternativ till framtida regelverk för handel med tjänster och för tull- och
handelsprocedurer.
Utgångspunkten för analysen var nuläget, att
översiktligt analysera vilka regelverk som styr
1.

handeln idag, såväl inom EU som vid tredjelands
handel. Syftet var att kunna jämföra handeln med
Storbritannien efter brexit, när det blir ett tredjeland och handeln ska ske med utgångspunkt i EU:s
regelverk för handel med tredjeland. Befintliga
lösningar i form av tullunion (bara för varor),
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),
frihandelsavtal liknande avtalet med Ukraina
(DCFTA), avtalet med Kanada (Ceta) samt hur
handeln skulle ske vid ett avtalslöst brexit där
handeln sker enbart utifrån WTO-regelverket.
En övergripande och tydlig slutsats var att
brexit kommer, oavsett lösning, att innebära en
försämring jämfört med vad som gäller idag i handeln mellan EU och Storbritannien. I handeln
med varor kommer exempelvis tullformaliteter
att återinföras från och med den dag Storbritannien inte längre är medlem av EU. Det kommer
att innebära ökad administration, ökade kostnader och minskad förutsägbarhet i godsflödet.
Ett undantag är tjänsteområdet, där ett av alternativen, nämligen EES-lösningen, inte skulle
innebära någon försämring jämfört med dagens
situation.
En annan slutsats är att handel med varor och
tjänster skiljer sig åt vad gäller möjligheten att
hitta nya eller innovativa alternativ som skulle
innebära att de negativa effekterna av Storbritanniens utträde ur EU mildras drastiskt. På varu
området finns inga bra alternativa lösningar; det
går helt enkelt inte att vara delvis med i tullområdet. Vad gäller tjänstehandel berörs inte den av
tullar och ursprungsregler och möjligheterna att
mildra effekterna av att Storbritannien lämnar
EU är större.

Se Brexit, Alternativ till framtida regelverk för handel med tjänster och tull- och handelsprocedurer mellan EU och
Storbritannien. Kommerskollegium 2017.
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Gemensamt för de två delarna är att det är
ytterst osäkert vilka ekonomiska konsekvenser
de olika alternativen skulle ge. Handel och
företag anpassar sig efter möjligheter och hinder.
Handelsmönster är därmed inte statiska och man
kan anta att andra marknader prioriteras framför
den brittiska om Storbritannien lämnar den inre
marknaden.
En mer övergripande slutsats är hur tydligt den
inre marknadens värde för handel med varor och
tjänster är, när den inre marknaden mäts mot
andra alternativ. Det som ibland rests som ett
alternativ; ett djupt och brett frihandelsavtal
såsom frihandelsavtalen med Kanada, Ukraina
eller Sydkorea, även i sin mest ambitiösa tapp
ning, ger inte de fördelar som den inre
marknaden ger.
Denna utredning bygger vidare på kunskap och
insikter från Kommerskollegiums tidigare brexitutredning. Kommerskollegium konstaterar att
slutsatserna från föregående utredning fortfar
ande är lika aktuella, och dessutom stärkts ytterligare. Ingen specifik lösning har visat sig komma
ens i närheten av dagens situation, och förutsättningarna för Storbritannien, som tidigare
EU-medlemsstat, skiljer sig från förutsättning
arna när det gäller avtal med andra länder såsom
Norge, Ukraina och Kanada. Kommerskollegiums
bedömning är att det är bäst för handeln med en
så hög grad av överensstämmelse med den
rådande situationen som möjligt. Därför har vi i
denna utredning analyserat och identifierat de
komponenter i olika avtal som sammantaget
leder till högsta möjliga grad av överensstämmelse med nuläget.

Kommerskollegiums
övergripande ansats
Den första delen är en statistisk analys, där vi
har valt att göra en ambitiös analys av svenska
intressen. Denna del genomfördes innan del
2 påbörjades, vilket var nödvändigt för att kunna
välja ut de sektorer som analysen skulle fokusera på.
Den andra delen, som utgör den övervägande
delen av utredningen, är en regelanalys som till
stor del är av mer juridisk karaktär. Ett tjugotal
sakexperter på Kommerskollegium har besvarat
nedan frågor, inom sina respektive expert
områden:
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1.

Hur ser EU:s regelverk inom sakområdet/
sektorn ut?
2. Vad händer vid brexit utan avtal?
3. Vilka önskvärda lösningar finns för att i så
hög grad som möjligt bevara den nuvarande
situationen där handeln med Storbritannien
sker friktionsfritt?

Hur vi valt vilka svenska
sektorer som föreslås
prioriteras
Den mest basala analysen av ett lands handels
intressen med ett annat land utgår från landets
export. Ofta innefattar analysen endast varor,
eftersom det är för varuhandeln det finns
detaljerad och tillförlitlig statistik. Vi har dock i
denna utredning även med tjänstenäringarna,
även om statistiken är på en betydligt mer
aggregerad nivå. Detta ingick också i uppdraget.
Storbritannien utgör inte bara en av Sveriges viktigaste exportmarknader utan även är ett av de
länder Sverige importerar mest från. Vi har tolkat
handel som att det innebär både export och
import. Brittiska produkter är efterfrågade på
den svenska marknaden av både företag och
konsumenter. Det ligger därför i Sveriges intresse
att både kunna exportera och importera så
obehindrat som möjligt efter brexit.
Vi har analyserat statistiken på såväl över
gripande sektorsnivå som på mer detaljerad
produktnivå (för varor) för att kunna hitta de
produkter som är av störst betydelse i handeln
under perioden 2014–2016.
Genom att ta fram denna statistik får vi en
översiktlig bild av vilka varor och tjänster Sverige
handlar mest med Storbritannien med i absoluta
tal. Men då vår utredning syftar till att föreslå
prioriteringar som är särskilt viktiga just för
Sverige har vi valt att även jämföra Sveriges
handel med Storbritannien med övriga EUländers handel med Storbritannien. Därmed får
vi även en relativ bild av läget. De sektorer vi
pekar ut som särskilt viktiga för Sverige är de som
utgör en större andel av vårt lands export och/
eller import jämfört med övriga EU-länders handel med Storbritannien. Med andra ord, sektorerna som identifierats är sådana där Sverige har
specialiserat sin export respektive har ett ovanligt starkt behov av brittisk import. Detta är sektorer som Sverige, ur ett ekonomiskt perspektiv,

rimligen borde prioritera i brexitförhandlingarna
eftersom övriga EU-länder inte har samma ekonomiska intresse att göra det.
Vi har dock inte nöjt oss med att endast ta fram
traditionell handelsstatistik enligt ovan. Vi har
också analyserat det inhemska förädlingsvärdet i
exporten till Storbritannien. Det betyder att vi
analyserar hur mycket av värdet av den svenska
exporten till Storbritannien som är skapat i
Sverige och som därmed bidrar till svensk BNP.
Importerade varor och tjänster som ingår i
exporten subtraheras alltså bort. Det ger en mer
rättvisande bild av hur mycket värde för Sverige
exporten till Storbritannien faktiskt skapar. Det
mest slående exemplet på varför detta har relevans är den svenska fiskexporten. Den består till
stor del av norsk fisk som endast distribueras via
Sverige. Den framstår som en viktig exportsektor
med traditionell handelsstatistik, men med
hänsyn tagen till vad den faktiskt tillför svensk
ekonomi är den inte av stor betydelse.
Utöver handelsstatistiken har regeringen även
bett Kommerskollegium att ta hänsyn till syssel
sättningen. Vi har använt statistik som kopplar
förädlingsvärdet till sysselsättningen i respektive
sektor för att utröna hur många jobb inom varje
sektor som understöds av exporten till Storbritannien. De sektorer som anses särskilt viktiga för
Sverige ska alltså helst både skapa mycket värde för
den svenska ekonomin och bidra till hög sysselsättning.
Slutligen har vi analyserat data avseende
svenskägda dotterbolags omsättning på den brittiska marknaden. En stor del av svenska företags
försäljning i Storbritannien sker just genom lokal
etablering i Storbritannien med såväl butiker
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kriterier
för URVAL av BRANSCHER

=

särskilt viktiga branscher
i Sveriges handel med
Storbritannien

som fabriker. Det är särskilt relevant för exporten
av tjänster där försäljning genom lokal etablering
betraktas som just export enligt den handels
politiska definitionen. Att endast se till den
gränsöverskridande exporten innebär alltså att
den exportkanalen missas.

De viktigaste sektorerna i den
svensk–brittiska handeln
med tjänster
När det gäller tjänster har vi kommit fram till
att följande sektorer är av särskilt intresse för
Sverige:

•• Affärstjänster, särskilt FoU-tjänster och
datatjänster

•• Detaljhandel
•• Nyttjanderätter till immateriella tillgångar
Kategorin övriga affärstjänster är av störst
betydelse. Det är, som namnet antyder, en bred
grupp affärsrelaterade tjänster, men där särskilt
forskning och utveckling (FoU) är av stor
betydelse. Dessutom är datatjänster av betydelse
för svensk export.
De andra två tjänstesektorerna behöver båda
förklaras då det inte är uppenbart vad de omfattar. Den första är detaljhandeln. Detaljhandel är
försäljning av varor och tjänster från butik till
kund och kan ske genom fysiska butiker eller
genom e-handel. Oavsett om det är varor eller
tjänster som säljs räknas detaljhandeln som en
tjänstenäring, eftersom det mervärde detalj
handeln skapar består i tjänster såsom logistik,
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Utvalda sektorer som är särskilt viktiga för Sveriges handel
med Storbritannien jämfört med övriga EU-länders
TJÄNSTER
Affärstjänster
Övriga affärstjänster (särskilt
forskning- och utvecklingstjänster)
Tele-, data- och informationstjänster
(särskilt datatjänster)
Nyttjande av immateriella
rättigheter

Silver
Valsade produkter av järn eller stål
Rostfritt stål
Motorfordon
Underreden försedda med motor
Personbilar
Delar och tillbehör till motorfordon
Däck, av gummi

Detaljhandel
Vissa maskiner och apparater

VAROR

Gaffeltruckar

Papper och pappersmassa

Kompressorer, luftpumpar mm

Kraftpapper och kraftpapp
Papper och papp
Kemisk vedmassa
Tidningspapper
Trävaror
Virke av barrträ
Järn, stål och metaller
Järnmalm
Kursivt = endast särskilt viktiga importintressen

marknadsföring och kundbemötande m.m. –
dvs. att agera ”mellanhand”.
Den tredje tjänstenäringen är nyttjanderätter till
immateriella tillgångar. Det handlar ofta om
försäljning eller uthyrning av licenser som ger ett
företag rätt att använda en viss immateriell rättig
het, t.ex. ett patent. Exporten består i detta fall av
att ett företag i Sverige har en immateriell rättighet som de ger ett brittiskt företag rätt att
använda i utbyte mot betalning, och vice versa för
importen. Detta är inte en ”sektor” i vanlig
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Delar till förbränningskolvmotorer
Delar till gasturbinmotorer
Bryggeriprodukter
Cider
Diverse artiklar
Blöjor, sanitetsartiklar
Mineralolja
Raffinerad mineralolja
Rå mineralolja

mening. Innehavare av immateriella rättigheter
finns i alla sektorer och sålunda sprids också
inkomsterna från detta ut på en rad olika sektorer,
om än i högst olika hög grad. När det gäller
inkomster från immateriella rättigheter är
Sverige mycket mer beroende av Storbritannien
än vad övriga EU-länder är, både när det gäller
export och import. Det är ett tydligt svenskt
intresse som sticker ut i statistiken. Licensförsäljningen utgör 20 procent av Sveriges totala
tjänsteexport till Storbritannien, betydligt mer

än övriga EU-länders export till landet. Dessa rör
i princip uteslutande licenser för att nyttja resultat av forskning och utveckling.
Två sektorer som inte ingår i analysen bör kommenteras. Den största tjänsteimporten från Storbritannien är resor. Svenskar reser mycket mer
till Storbritannien än övriga européer. Resor ingår
trots detta inte i vår analys. Kommerskollegium
konstaterar att handelshindren på reseområdet
är få generellt sett och vår bedömning är att det
finns ett stort intresse från såväl svenskt/EU-håll
som brittiskt håll att denna situation kommer att
bestå.
Finanssektorn ingår inte heller. Sverige
importerar finansiella tjänster från Storbritannien i betydligt lägre utsträckning än de flesta
andra EU-länder, enligt den tillgängliga statistiken. Detsamma gäller för den svenska exporten
till Storbritannien, och enligt statistiken över
omsättningen för svenskägda dotterbolag i Storbritannien är finanssektorn inte en av de större.
Samtidigt ska det sägas att det är möjligt att den
svenska relationen med den brittiska finanssektorn inte fångas upp i de källor vi använder för vår
analys. Teoretiskt skulle det kunna uppstå om
svenska företags (till exempel svenska bankers)
internationella verksamhet är uppbyggd på ett
sätt som skiljer sig från hur företag från övriga
EU-länder är organiserade. Om till exempel svenska företag som är etablerade i Storbritannien
köper tjänster från brittiska finansbolag hamnar
detta exempelvis inte i handelsstatistiken, eftersom transaktionen sker inom Storbritannien.
Sammanfattningsvis, när det gäller tjänster
hindrar den grova statistiken oss från att vara
alltför detaljerade i urvalet av sektorer. Det är en
bred palett av olika slags affärstjänster av de mest
skiftande slag samt, de facto, ett antal stora
svenska detaljhandelföretag som är våra svenska
intressen på tjänsteområdet. Betydelsen av fortsatta inkomster från immateriella rättigheter
gäller både varu- och tjänstenäringarna och är ett
viktigt horisontellt intresse för Sverige.

De viktigaste sektorerna i den
svensk–brittiska handeln med
varor
När det gäller varor kan vi med mycket större
säkerhet säga vad som är Sveriges särskilt viktiga
intressen. Det är också tydligare vad som avses
med de olika sektorerna och produkterna. De

sektorer/produkter som framför allt är ett
importintresse är kursiverade, resten är med andra
ord huvudsakligen exportintressen:
• Mineralolja (speciellt raffinerade mineraloljeprodukter samt rå mineralolja)
• Trävaror (speciellt virke av barrträ)
• Papper och pappersmassa (speciellt kraft
papper och kraftpapp, papper och papp,
kemisk vedmassa och tidningspapper)
• Motorfordon (speciellt underreden försedda
med motor, personbilar, delar och tillbehör till
motorfordon samt gummidäck)
• Järn, stål och metaller (speciellt järnmalm,
silver, valsade produkter av järn eller stål
samt rostfritt stål)
• Vissa specifika maskiner och apparater
(gaffeltruckar, delar till förbränningskolvmotorer, kompressorer och luftpumpar m.m. samt
delar till gasturbinmotorer)
• Cider
• Diverse artiklar – blöjor, sanitetsartiklar
Värdet på exporten av raffinerade mineraloljeprodukter varierar förvisso kraftigt från år till år
men sektorn utgjorde under de senaste tre åren
en dryg femtedel av Sveriges varuexport till
Storbritannien, den klart främsta exportsektorn,
före motorfordon. Landet var dessutom den
klart främsta marknaden för Sveriges export av
sådana produkter. Eftersom Sverige inte har egna
oljekällor importeras rå mineralolja, framför allt
från Ryssland och Norge men även från Storbritannien – rå mineralolja är den näst främsta sektorn för Sveriges varuimport från Storbritannien,
efter motorfordon. Till skillnad från motorfordon är dock sektorn betydligt mer framträdande i
den svensk-brittiska handeln än den är i handeln
mellan övriga EU-länder och Storbritannien.
Vi kan utläsa att varor som har sitt ursprung i
skogsnäringen (trä och papper) är särskilt viktiga
svenska prioriteringar. Storbritannien är, tillsammans med Norge, Sveriges absolut viktigaste
marknad för trävaror. Det betyder också att även
om inte företag i skogsbrukssektorn är direkt
påverkade av brexit så till vida att de inte
exporterar (avverkad) skog till Storbritannien, är
de indirekt exponerade genom att företag högre
upp i förädlingskedjan som producerar varor med
skogen som insatsvara i stor utsträckning
exporterar till Storbritannien.
Det ska noteras att motorfordon som sektor
inte är ett specifikt svenskt exportintresse utan
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endast ett specifikt svenskt importintresse, när
det gäller handeln med Storbritannien. Sektorn
är mycket viktig för Sveriges export i absoluta tal
men relativt sett sticker den inte ut jämfört med
andra EU-länders export till Storbritannien.
Sverige är alltså inte lika beroende av just motorfordon i sin export till Storbritannien som ett
flertal andra EU-länder är. Underreden försedda
med motor är dock ett specifikt svenskt export
intresse. Eftersom det pågår en intensiv handel
inom motorfordonbranschen mellan våra två
länder och det finns anledning att tro att svenska
och brittiska företag samarbetar i värdekedjor där
många småföretag är inblandade har vi valt att
inkludera hela sektorn i analysen.
När det gäller övriga varor så kan vi konstatera
att det finns ett antal produkter där Sverige har
stora specifika exportintressen jämfört med
andra EU-länder: järnmalm, silver, valsade järnoch stålprodukter, gaffeltruckar, sanitetsartiklar
och cider. På importsidan noterar vi rostfritt stål
samt en rad olika avancerade produkter från
verkstadsindustrin.
Några ord om viktiga svenska näringar som
inte ingår i analysen. Läkemedelsindustrin ingår
inte, eftersom den inte är ett specifikt svenskt
intresse. Handeln med farmaceutiska produkter
är förvisso omfattande men såväl vår export till
som importen från Storbritannien utgör en lägre
andel av total export och import än för flertalet
andra EU-länder. Det betyder dock inte att läkemedelsindustrins intressen inte beaktas i
analysen. Flera av de regelverk som analyseras,
till exempel regelverket för immateriella rättig
heter, är mycket relevanta för just läkemedels
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industrin även om inte sektorn specialstuderats.
Detsamma gäller andra näringar som inte ingår i
vår utredning. Näringarna hänger dessutom ihop
med varandra. Exempelvis har vi inte studerat
tekoindustrin, men i den mån dess försäljning
sker via detaljhandeln, som ingår i studien, tas
flera viktiga frågor för tekoindustrin upp i alla fall.

Analys av nya och icke utvalda
sektorer
Slutsatserna i utredningen bygger på en nuläges
analys. Vi har inte spekulerat i vilka sektorer och
produkter som kan vara av betydelse i framtiden,
även om vi för varje sektor mycket kort redogör
för utvecklingen av handeln under de senaste
åren. Ekonomin är dynamisk och vad som är viktigt idag är inte nödvändigtvis det imorgon,
därmed inte heller när ett avtal väl är färdigförhandlat och har godkänts. Detta är för övrigt
en fråga inom alla frihandelsavtalsförhandlingar,
inte bara med Storbritannien. Eftersom det ofta
tar flera år att förhandla fram och godkänna avtal
kan det ha skett förskjutningar i offensiva
nationella intressen under tiden. Det är ändå
sannolikt att tro att de breda sektorer vi identifierat ovan kommer fortsätta utgöra viktiga delar
av Sveriges ekonomiska utbyte med Storbritannien även i framtiden. Enstaka produkter, som
cider, blöjor eller gaffeltruckar är förstås mer
osäkra.
De sektorer vi valt för analysen utgör tillsammans endast drygt respektive knappt hälften av
Sveriges totala varu- respektive tjänstehandel
med Storbritannien. Det betyder, som disku

terats ovan, att även andra sektorer och företag
bedriver handel med Storbritannien. Faktum är
att Sverige är en av EU:s mest diversifierade
ekonomier (den sjätte mest diversifierade i
EU27)2 och att ingen enskild näring, eller ens
enskilda näringar, dominerar handelsflödet.
Förutom de stora ekonomierna, vilka av naturliga
skäl är de mest diversifierade, är endast Belgien
mer diversifierat. Med några få uppenbara undantag (främst jordbruksprodukter som inte produ
ceras i Sverige) har Sverige intressen, större eller
mindre, i alla frågor som berör handeln med Storbritannien. En del andra länder kan ha intresse av
att driva vissa relativt smala intressen gentemot
Storbritannien men Sveriges intresse bör vara
breda lösningar. Att vi drar den slutsatsen har
inte bara med vår diversifierade ekonomi att göra
utan också av resultatet av den regelanalys som
förklaras nedan.

Vår regelanalys och dess
utgångspunkter
Den andra delen av uppdraget är en regelanalys
för de sektorer som identifierats ovan. Denna har
genomförts enligt följande struktur. Först har vi
identifierat vilka regler och samarbetsformer
som finns inom EU idag (och när relevant utanför
EU) och som påverkar handeln mellan Storbritannien och Sverige. Det är sådant som påverkar
handeln mellan alla EU-länder. Ibland påverkas
inte handeln i hög grad av EU:s regler och samarbetsformer och då bedöms brexit inte heller få så
stor effekt i det avseendet.
2.

Därefter har vi utgått ifrån scenariot att Storbritannien lämnar EU utan några som helst avtal,
dvs. ”hårdast” möjliga brexit. Då kommer oftast
WTO-reglerna att gälla istället, eller i vissa fall
andra internationella regelverk och/eller
nationella regler. Vi spekulerar inte i hur stora
svårigheterna för handeln kan bli rent kvantitativt, utan pekar istället ut och diskuterar karaktären på de handelshinder som kan uppstå.
Ibland är det nya kostnader för företagen, men
oftare är det osäkerhet, något företag generellt
sett ogillar, samt långsammare leveranser och
mer byråkrati i form av tillståndsförfaranden och
licenser m.m. Ibland konstaterar vi att effekten
blir liten eller ingen alls.
Slutligen har vi analyserat vilka lösningar som
finns att minska de negativa konsekvenserna av
brexit, dvs. olika avtalslösningar för att göra den
nya situationen så lik den nuvarande som möjligt
med minsta möjliga problem för svenska företag.
Vad vi identifierar är med andra ord vilken den
minst handelsstörande lösningen skulle vara,
utan andra hänsyn. Vi har identifierat komponenter i befintliga frihandelsavtal men vi lämnar
också förslag på lösningar som aldrig testats i frihandelsavtal men som finns på EU:s inre
marknad. Vi kommer med rekommendationer
avseende de handelsmässigt bästa lösningarna,
men även alternativa lösningar, ifall den bästa
lösningen visar sig vara tekniskt eller juridiskt
svår att genomföra.
Som tidigare utredningar från Kommers
kollegium visat, är brexit ur ett handelsperspektiv negativt. EU:s inre marknad syftar till att
underlätta handel i vid bemärkelse, det är dess

Letterone, Global Perspectives Series Indigo Score, tillgänglig via http://global-perspectives.org.uk/indigo-score/table/
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kärnuppgift. De fyra friheterna är grundpelare i
EU även om EU också innehåller en rad andra
komponenter. Det innebär att ett land som lämnar detta samarbete kommer att minska sin integration med övriga Europa. Handeln kommer
med nödvändighet att försvåras om man lämnar
ett samarbete som syftar till ekonomisk integration mellan parterna. Vår utgångspunkt är därför
skademinimering genom att försöka behålla så
mycket av status quo som möjligt i de handels
politiska relationerna med Storbritannien.
En annan viktig utgångspunkt är att vi inte tar
hänsyn till vilka överenskommelser som
övergångsperioden kan tänkas innehålla. Vårt
fokus ligger på den slutliga relationen, den som
kommer börja gälla efter 2020 som det ser ut i
skrivande stund.

som mest underlättar handeln är enskilda
sektorsregelverk eller horisontella regler. Vi vet, i
de flesta fall, helt enkelt inte vilka regelverk som
är allra viktigast för de olika sektorerna, och
många företag verkar heller inte ha gjort någon
sådan värdering.
Det generella intryck vi fått är att de företag vi
varit i kontakt med upplever att det är svårt eller
omöjligt att överblicka konsekvenserna av brexit.
Många känner en allmän oro över de framtida
affärsförbindelserna men har svårt att peka på
konkreta problem som kan komma att uppstå,
och därmed också att identifiera lösningar. Vissa
företag har uppgett att de inte är oroliga, och i de
fall man har nämnt konkreta orosmoment har
dessa oftast rört horisontella regler såsom
handelsprocedurer, dataskydd och person
rörlighet snarare än sektorsspecifika regler.

Metod och källor
Ett stort antal av Kommerskollegiums experter i
olika handelspolitiska frågor har bidragit till
utredningen. Förutom den sakkunskap de redan
besitter har de identifierat andra aktörer med
fördjupad kunskap som vi sedan haft omfattande
kontakter med. Det gäller såväl olika andra myndigheter som branschorganisationer och
enskilda företag.
Det ska påpekas att till skillnad från urvalet av
sektorer, som genomförts på ett vetenskapligt
sätt, har urvalet av regelverk för analys baserats
på helt andra grunder. Regelverken har identifierats men de kan inte vägas mot varandra för att
besvara frågan ”vad är viktigast?”. Med tanke på
komplexiteten i de regler som gäller på EU:s inre
marknad är det svårt att identifiera huruvida det
16

Vad som faller utanför
utredningen
Kommerskollegiums analys är både djup och
bred, men utan anspråk på att vara komplett.
Brexit lyfter många tekniska och komplicerade
frågor, en till synes aldrig sinande mängd, och i
uppdraget har Kommerskollegium fokuserat på
de delar som närmast svarar på uppdraget.
Vi analyserar i princip de regler och samarbeten som krävs för att kunna fortsätta sälja och
köpa varor och tjänster mellan Sverige och Storbritannien efter brexit, enligt villkor som är så
lika dagens som möjligt. Det är inte samma sak
som att bibehålla hela dagens regelverk. Det finns
nämligen frågor som är av en annan karaktär och

som snarare syftar till att skapa jämna konkurrensvillkor för företagen. Handeln går att bedriva
utan sådana regler, men risken är att det uppstår
snedvriden konkurrens, vilket i sig är illa. Detta
följs sedan av motåtgärder för att försöka balansera om situationen till de egna företagens fördel,
vilket ofta gör situationen än värre.
Rent konkret handlar detta till stor del om EU:s
statsstödsregler, konkurrensregelverk och handelspolitiska skyddsåtgärder. Den övergripande
betydelsen av jämna konkurrensvillkor i relationen med Storbritannien analyseras inte.
Ytterligare en viktig dimension av denna fråga
är EU:s miljöpolitik och sociala dimension. Den
senare tas inte upp alls i denna utredning medan
den förra endast behandlas i den mån det rör sig
om tekniska regler som syftar till att garantera att
en viss vara i sig inte är miljöfarlig, dvs. det har
inget med varans produktionsmetoder att göra
utan bara dess slutliga kvalitet.
Dessa frågor regleras oftast inte så långtgående
i frihandelsavtal, oavsett avtalens bredd och djup.
Det finns dock anledning att tro att detta skulle
kunna ändras just i ett framtida avtal med Storbritannien, eftersom landets nära ekonomiska
relationer med övriga EU gör att såväl miljö- och
sociala aspekter får central betydelse.
Det är alltså viktigt att inte tolka de förslag
Kommerskollegium lägger fram som en helhets
lösning. De måste ses ihop med andra viktiga
frågor och balanseras mot dem för att nå en
avvägd helhetslösning.
Det finns också en mer långsiktig och potentiellt central aspekt som rör EU:s framtid och
som inte ryms i regeringens uppdrag eller i
utredningen. Andra EU-länder skulle kunna
använda brexit för att kräva egna särlösningar för
sitt medlemskap eller välja att följa Storbritannien och lämna EU. Risken för fragmentering
eller rentav upplösning av EU:s inre marknad
är svår att uppskatta men en sådan utveckling
skulle ha förödande konsekvenser för Sveriges
handelsmöjligheter.
Som handels- och inremarknadsmyndighet ska
Kommerskollegium beakta alla dessa aspekter
när vi analyserar brexit och diskuterar möjliga
lösningar för att mildra dess konsekvenser.
Svårigheten med en sådan analys är att det finns
en inneboende konflikt mellan intresset att å ena
sidan bevara så täta handelsrelationer som
möjligt med Storbritannien, och å andra sidan
intresset att minimera risken att ytterligare
medlemsstater lämnar EU. Ju djupare handels

samarbete med Storbritannien, desto mer attraktivt kan det tänkas te sig för andra länder att
överväga liknande lösningar för dem. Kommers
kollegium kan inte utan vidare analys ta ställning
till vilken balans mellan de två intressena som är
den optimala.
Enligt uppdraget för denna utredning ska dock
Kommerskollegium fokusera på ”handel med
varor och tjänster mellan Sverige och Storbritannien”. Uppdragets avgränsning innebär att vi
därmed bortser från den större frågan om EU:s
framtid och vilka effekter ett avtal med Storbritannien kan ha för en väl fungerade inre marknad
på lång sikt. De lösningar och önskemål som
presenteras i utredningen ska därför endast ses
mot bakgrund av syftet att bevara Sveriges
nuvarande intressen avseende varu- och tjänstehandeln med Storbritannien.

Vilka regelverk som studerats
Vi har analyserat de harmoniserade regler som
finns och som i hög grad påverkar handeln inom
de sektorer och med de produkter vi identifierat
som av särskilt svenskt intresse. På varusidan
innebär det tekniska regler och i förekommande
fall SPS-regler, paketerade i en mängd olika direktiv och förordningar som syftar till att säkerställa
varors beskaffenhet på olika sätt. Vidare analy
serar vi, för varor, vilka tullar som skulle kunna
införas vid ett avtalslöst brexit. Vid ett avtal kommer det däremot att krävas ursprungsregler för
att administrera tullpreferenserna, och även
detta är något vi analyserat. När det gäller
handelsprocedurer har regelverken analyserats i
Kommerskollegiums tidigare brexitutredning
från 2017. Fokus på handelsprocedurområdet i
denna analys är lösningar för att mildra de negativa konsekvenserna.
På tjänstesidan är en motsvarande analys
svårare, framför allt eftersom vi inte vet i detalj
vilka tjänster som handlas. Dessutom är de
regelverk som finns ofta inte sektorspecifika och
inte ens EU-regelverk utan nationella regelverk.
Handeln baseras ofta på principen om ömsesidigt
erkännande. Vad denna övergripande princip har
för betydelse har vi också analyserat och det gäller
förstås även för varor i de fall det är relevant.
En snäv analys av de regler och principer som
tydligt går att koppla till en viss specifik sektor
eller produkt, hade inte varit ett adekvat svar på
regeringens uppdrag. Även om regeringen efterlyser en sektoranalys så har Kommerskollegium
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gjort en utredning med ett till stor del horisontellt fokus. De flesta regelverk är nämligen inte
utformade för att gälla endast i en viss sektor.
Regelverken har andra syften än att reglera en
viss typ av ekonomisk aktivitet avgränsad till en
viss bransch. De syftar snarare till att uppnå olika
mål som sträcker sig över flera olika sektorer,
ibland över hela ekonomin. Därför har
utredningen fokus på såväl specifika sektorer,
som på horisontella frågor av relevans för stora
delar av tjänste- och varuhandeln.
Alla sektorer är numera beroende av att data
kan flöda fritt mellan Storbritannien och EU.
Likaledes är alla sektorer beroende av möjligheten
att sända personal över gränsen för att leverera
tjänster och utföra uppdrag och att dessa personers kvalifikationer erkänns på andra sidan
gränsen. Faktum är att utan ett fritt flöde av data
och personer kommer alla sektorer att drabbas,
om än vissa hårdare än andra. Det ligger i Sveriges
intresse att dessa flöden förblir så fria som möjligt.
Vidare analyserar vi offentlig upphandling. Det
är troligen inte relevant för alla sektorer men den
brittiska upphandlingen av byggentreprenader,
varor och tjänster uppgår till 14 procent av landets BNP. För vissa av de sektorer som identifierats som särskilt svenska intressen kan den brittiska offentliga sektorn vara en viktig kund. Detta
gäller till exempel för trävaror (som byggprodukt), forskning- och utvecklingstjänster eller
affärstjänster (där den offentliga sektorn står för
mer än en fjärdedel respektive en femtedel av
total brittisk efterfrågan). Det bör vara en svensk
prioritering att se till att den brittiska marknaden
för upphandling behålls som öppen som möjligt.
Immateriella rättigheter har beskrivits som en
”sektor” ovan. Egentligen är det en horisontell
fråga för alla sektorer, inte minst för FoU-sektorn
som är en av dem vi analyserar, men framför allt
för dem som har ett högt ”kreativt innehåll”. Vi

analyserar regelverken för såväl patent som för
varumärken. Ett land som Sverige, med tonvikt
på högteknologi och design m.m. samt med flera
stora värdefulla varumärken, är beroende av fortsatt starkt skydd för immaterialrätten i Storbritannien efter brexit. Det är ett uppenbart starkt
specifikt svenskt intresse.
Tabellen sammanfattar resultatet av vår
genomgång av relevanta regler och visar vilka
regler som förefaller mest relevanta för vilken
sektor. Slutligen finns en övergripande, horisontell fråga som gäller det juridiska ramverket för
ett framtida avtal mellan EU och Storbritannien.
Det är självfallet ett fundamentalt svenskt
intresse att allt som överenskommits ovan ska
fungera på ett rättssäkert sätt. Hur ska framtida
tvister avgöras? Hur försäkrar vi oss om att svenska företag får möjlighet att åberopa sina
rättigheter enligt avtalet gentemot brittiska myndigheter och i domstolar? Och hur ser vi till att
myndigheter och domstolar kommer att säkerställa dessa rättigheter på ett korrekt och
enhetligt sätt? Med tanke på denna frågas övergripande karaktär och att den påverkar allt annat,
börjar vi regelanalysen där.
Slutligen finns en övergripande, horisontell
fråga som gäller det juridiska ramverket för ett
framtida avtal mellan EU och Storbritannien. Det
är självfallet ett fundamentalt svenskt intresse
att allt som överenskommits ovan ska fungera på
ett rättssäkert sätt. Hur ska framtida tvister
avgöras? Hur försäkrar vi oss om att svenska
företag får möjlighet att åberopa sina rättigheter
enligt avtalet gentemot brittiska myndigheter
och i domstolar? Och hur ser vi till att myndigheter och domstolar kommer att säkerställa
dessa rättigheter på ett korrekt och enhetligt
sätt? Med tanke på denna frågas övergripande
karaktär och att den påverkar allt annat, börjar vi
regelanalysen där.

Mest relevanta EU-regler för handel inom de sektorer som är av svenskt intresse
Sektorer av svenskt
intresse

Horisontella regler

Sektorsspecifika regler

Affärstjänster

•
•
•
•
•
•

Immaterialrätten
Offentlig upphandling
Dataöverföringar
Personrörlighet
Yrkeskvalifikationer
EU:s regler om tjänster och etablering

• Advokater: Advokatdirektivet
• Revisorer: Revisorsdirektivet
• Redovisningsregler

Detaljhandel

•
•
•
•

Immaterialrätten
Dataöverföringar
Personrörlighet
EU:s regler om tjänster och etablering

• E-handel: e-handelsdirektivet, lagval- och
jurisdiktionsförordningar, wkonsumentskydds
direktivet
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Sektorer av svenskt
intresse

Horisontella regler

Sektorsspecifika regler

Mineralbränslen

•
•
•
•
•
•
•

Handelsprocedurer
Tullar och ursprungsregler
Tekniska regler
EU:s regler om kemikalier
Offentlig upphandling
Dataöverföringar
Personrörlighet

• Bränslekvalitetsdirektivet

Trävaror

•
•
•
•
•
•
•
•

Handelsprocedurer
Tullar och ursprungsregler
Hälsoskyddsregler och tekniska regler
EU:s regler om kemikalier och biocider
Immaterialrätten
Offentlig upphandling
Dataöverföringar
Personrörlighet

• Växtskyddsförordningen
• Timmerförordningen
• Byggproduktförordningen

Papper och
pappersmassa

•
•
•
•
•
•
•

Handelsprocedurer
Tekniska regler
EU:s regler om kemikalier och biocider
Immaterialrätten
Offentlig upphandling
Dataöverföringar
Personrörlighet

• Förpackningsdirektivet
• Förordning om material och produkter avsedda
att komma i kontakt med livsmedel
• Förordningen om frivillig miljömärkning

Motorfordon och
komponenter till
motorfordon

•
•
•
•
•
•
•
•

Handelsprocedurer
Tullar och ursprungsregler
Tekniska regler
EU:s regler om kemikalier
Immaterialrätten
Offentlig upphandling
Dataöverföringar
Personrörlighet

• EU:s regler om typgodkännande för motor
fordon
• Förordningen om utsläppsnormer
• Direktivet om mått och vikt för motorfordon
• Direktivet om pyrotekniska artiklar
• EU:s regler om kyl-, luftkonditioneringsoch värmepumpsutrustning
• Direktivet om uttjänta fordon
• Direktivet om lösningsmedel
• Batteridirektivet

Järn, stål och metaller

•
•
•
•
•
•
•
•

Handelsprocedurer
Tullar och ursprungsregler
Tekniska regler
EU:s regler om kemikalier
Immaterialrätten
Offentlig upphandling
Dataöverföringar
Personrörlighet

•
•
•
•

Gaffeltruckar och
luftpumpar

•
•
•
•
•
•
•
•

Handelsprocedurer
Tullar och ursprungsregler
Tekniska regler
EU:s regler om kemikalier
Immaterialrätten
Offentlig upphandling
Dataöverföringar
Personrörlighet

• Gaffeltruckar: maskindirektivet, lågspännings
direktivet och direktivet om elektronisk
kompatibilitet samt radiodirektivet
• Luftpumpar: de samma som EU:s regler om
gaffeltruckar samt RoHS II-direktivet och EU:S
regler om frånvärme-, luftvärme- och berg
värmepumpar

Cider

•
•
•
•
•
•

Handelsprocedurer
Tullar och ursprungsregler
Hälsoskyddsregler och tekniska regler
Immaterialrätten
Dataöverföringar
Personrörlighet

• Livsmedelsförordning
• Förordningen om livsmedelsinformation
• Förordning om material och produkter avsedda
att komma i kontakt med livsmedel

Blöjor och
sanitetsartiklar

•
•
•
•
•
•
•

Handelsprocedurer
Tekniska regler
EU:s regler om kemikalier
Immaterialrätten
Offentlig upphandling
Dataöverföringar
Personrörlighet

• Allmänna produktsäkerhetsdirektivet
• Direktivet om medicintekniska produkter

Gasturbinmotorer

•
•
•
•
•
•
•

Handelsprocedurer
Tullar och ursprungsregler
Tekniska regler
EU:s regler om kemikalier
Immaterialrätten
Dataöverföringar
Personrörlighet

• Förordningen om civila luftfartsområdet
• Förordningen om handel med produkter med
dubbla användningsområden

EU:s regler om byggprodukter
EU:s regler om motorfordon
EU:s regler om maskiner
Förordningen om import av stål- och järn
produkter från tredjeland
• Förordningen om handel med produkter med
dubbla användningsområden
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2

Horisontella frågor

Det juridiska ramverket
EU-rätten bidrar till att motverka handelshinder
på den inre marknaden på två sätt. Dels förbjuds
medlemsstaterna (dock med möjligheter till
undantag) att vidta en rad åtgärder, såsom att
införa diskriminerande krav på företag från andra
medlemsstater. Det är frågan om så kallad negativ
integration, vad man inte får göra. Det andra
sättet är positiv integration, vilket innebär att en
rad olika politikområden harmoniseras så att det
finns gemensamma regelverk att följa. Detta
underlättar handeln eftersom företagen får
gemensamma ramar att förhålla sig till i hela EU.
Det innebär att det i princip ska vara lika enkelt
att handla mellan Umeå och Malmö, som mellan
Malmö och Manchester. Harmoniseringen sker
genom förordningar, direktiv och beslut och i
vissa fall genom hänvisning till standarder. Kommissionen och en rad samarbetsfunktioner inom
EU övervakar att EU-rätten följs i praktiken.
EU-rätten står över nationell rätt och den har
direkt effekt för alla den berör, dvs. att företag och
enskilda kan göra sina rättigheter gällande inför
myndigheter och i domstol. Alla nationella domstolar kan därmed tillämpa EU-rätten, exempelvis i tvister mellan företag och en medlemsstats
myndighet. EU-domstolen är överinstans för
tolkning av EU-rätten och säkerställer därmed en
enhetlig tillämpning av reglerna inom EU. Sammantaget gör detta att EU:s regelverk tillämpas
på ett effektivt sätt, vilket i sin tur bidrar till att
EU är världens mest ekonomiskt integrerade
region. Detta betyder också att ett land som lämnar EU med automatik ställer sig utanför denna
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integration och därmed blir svårare att handla
med. Det ligger ingen politisk värdering i den
slutsatsen, utan det handlar om en teknisk konsekvens när ett land lämnar en integrerad union.
Vid ett utträde ur EU, som inte följs av ett avtal
mellan Storbritannien och EU, kommer handeln
till stor del istället regleras av Världshandels
organisationen WTO, men även till viss del av
andra internationella avtal, EU:s regler om handel med tredjeland och nationella regler. Med få
undantag är EU:s regler om den inre marknaden
mer ambitiösa än vad som kommer gälla utanför
EU. Därmed ökar manöverutrymmet för Storbritannien att driva en annan handelspolitik än EU:s
och därmed ökar också risken för handelshinder
mellan EU och Storbritannien.
Storbritannien har varit medlem i EU sedan
1973 och dess lagar och regler består till stor del
av EU-rätten. För att undvika alltför radikala
regeländringar efter brexit kommer Storbritannien att ”ta över” all gällande EU-lagstiftning
genom den så kallade Withdrawal Bill. Det rör sig
om upp till cirka 20 000 EU-regler. Från dag ett
efter att man lämnat EU är tanken från Storbritannien att alla regler och lagar ska vara identiska
med EU:s. Därefter kan Storbritannien fritt börja
ändra i lagarna, t.ex. om det anses nödvändigt
med hänvisning till nationella intressen eller om
de inte binder sig till annat i ett avtal. Detta kan
så småningom leda till omfattande divergens i
lagstiftningen (Storbritanniens och EU:s regler
glider isär) eller endast smärre avvikelser. Vi undviker i denna utredning att spekulera i vilka
ändringar Storbritannien kommer att göra i
lagarna. Det räcker med att konstatera att

Storbritannien kan göra ändringar för att gå från
ett läge där företagen vet att samma regler gäller
både i Sverige och Storbritannien, till ett läge där
detta inte nödvändigtvis behöver vara fallet.
Därmed introduceras ett icke försumbart mått av
långsiktig osäkerhet i de flesta transaktioner
mellan svenska och brittiska företag.
Även i det fall Storbritannien helt avhåller sig
från att ändra i de EU-regler de gjort till sina egna,
vilket förefaller osannolikt med tanke på varför
de röstat för att lämna unionen, uppstår dock
problem. Lagar och regler lever inte i ett vakuum.
EU:s lagstiftning kan inte kopieras rakt av med
samma effekt som om landet hade varit kvar i EU.
En EU-rättsakt bygger på EU-principer och hänvisar till regler i fördragen och andra EUrättsakter samt tolkas av EU-domstolen. Samstämmigheten i EU:s regelverk innebär att det
inte är möjligt att isolera en EU-rättsakt från sitt
sammanhang och transplantera det i en främmande rättsordning utan att dess innebörd
förändras. Även om lagarna bokstavligen kopieras in i brittisk rätt kommer de därefter att existera i det brittiska rättssystemet, hänvisa till brittiska rättsprinciper och tolkas av brittiska
domstolar. Redan från början kommer det uppstå
situationer där samma lagtext inom EU och i
Storbritannien får olika betydelser.
Dessutom kan inte vissa delar av EU:s lagstiftning kopieras in i brittisk rätt. De delar som rör
samarbetet mellan medlemsstater, tillit och ömsesidighet, t.ex. principen om ömsesidigt erkännande, kan helt enkelt inte dupliceras genom en
ensidig åtgärd såsom det föreslås med Withdrawal
Bill. En avtalslösning behövs för att uppnå detta.

Utöver detta finns en dynamisk dimension i att
lagar och regler ständigt ändras, genom politiska
beslut och praxis. Därtill tillkommer helt nya
lagar. Regeldivergensen blir ofrånkomlig och den
lär bli störst på de områden där reglerna utvecklas och ändras snabbast, vilket också är de
områden där teknikutvecklingen är snabb. Med
tanke på att det i sin tur ofta är de mest
dynamiska delarna av ekonomin är detta ett
avsevärt bekymmer.

Juridiska lösningar i ett avtal
med Storbritannien
För att handelssamarbete mellan EU och
Storbritannien ska fungera bra, krävs att de
åtaganden som följer av ett kommande avtal
efterlevs. Ambitiösa efterlevnadsmekanismer, i
likhet med de som idag gäller för den inre
marknaden, bör därför införas i avtalet.
Kommerskollegium anser att dessa måste säkerställa att tvisterna mellan parterna till avtalet kan
lösas på ett effektivt sätt samt att näringsidkare
kan få göra sina rättigheter gällande inför myndigheter och i nationella domstolar. Vidare förespråkas mekanismer för att säkerställa att avtalet
tolkas i enlighet med EU:s regelverk, så kallat
EU-konform tolkning. Som visas nedan är dessa
mekanismer sammankopplade.
I allmänhet innehåller frihandelsavtal bestämmelser om tvistlösning mellan parterna till
avtalet. De kan endast användas av parterna till
avtalet, dvs. staterna, och inte direkt av
exempelvis näringsidkare. Det betyder att

21

näringsidkare har begränsade möjligheter att se till
att deras rättigheter enligt avtalet tas tillvara eftersom de måste övertyga sin stat att inleda en process om de anser att avtalet inte tolkats eller
tillämpats korrekt. Som ett absolut minimum förespråkar Kommerskollegium att det i avtalet med
Storbritannien finns med ett robust tvistlösnings
system för att lösa tvister mellan avtalsparterna.
För att säkerställa en enhetlig tolkning av
EU-rätten i de fall EU-rättsliga bestämmelser tas
in i avtalet kan ett krav införas på att en
skiljenämnd, vid en tvist mellan parterna till
avtalet, måste inhämta ett förhandsavgörande
från EU-domstolen. Det djupa och breda
frihandelsavtalet (DCFTA) mellan EU och
Ukraina innehåller just detta.
En mer radikal lösning, för att garantera att
EU-rätten tolkas lika i Storbritannien och EU,
vore att låta EU-domstolen kvarstå som högsta
uttolkare av EU-rätten även i Storbritannien. Ett
alternativ är att låta Storbritannien ingå i EES,
vilket inte i teorin men i praktiken innebär
samma sak. Även andra lösningar med samma
praktiska innebörd kan övervägas, exempelvis att
låta en domstol som bygger på Efta-domstolens
modell ansvara för tolkningen av avtalet i
enlighet med EU-rätten.
För att enskilda och företag inte ska behöva
förlita sig på att staterna inleder tvister kan
avtalet utformas så att individuella rättigheter
kan göras gällande i nationella domstolar. Denna
lösning skulle bidra till minsta möjliga grad av
osäkerhet för företagen eftersom enskilda
näringsidkare skulle kunna åberopa avtalet direkt
i nationella domstolar och inför myndigheter.
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Om avtalet får direkt effekt – som EU-rätten
– ökar förutsebarhet. För att säkerställa en EUkonform tolkning av avtalet kan en sådan meka
nism kompletteras med möjligheten för de
nationella domstolarna att inhämta vägledning
om tolkningen av relevanta EU-regler från EUdomstolen, eller från en domstol som bygger på
Efta-domstolens modell.

Behovet av ett starkt
immaterialrättsligt skydd
Sverige är en kunskapsekonomi och vårt handels
utbyte med Storbritannien har ett högt
kunskapsinnehåll. Ovan har nämnts att såväl FoU
som inkomster från nyttjanderätter till immate
riella rättigheter är viktiga sektorer i Sveriges
export till Storbritannien. För att skydda dessa
inkomster behövs ett fortsatt starkt patent
system. Dessutom har Sverige många starka varu
märken – inte minst inom detaljhandeln – och
även dessa är i behov av fortsatt immaterialrätts
ligt skydd. Utredningen innefattar patent, samt
rättigheter som är relaterade till patent såsom
tilläggsskydd, och varumärken men inte övriga
immaterialrätter.

Immateriella rättigheter:
patent
När det gäller patent kan vi konstatera att den
frågan huvudsakligen regleras utanför EU idag.
Utanför EU finns en europeisk (EPC) och en
internationell patentkonvention (PCT) som

möjliggör ansökan om patentskydd i många
länder samtidigt. Brexit kommer inte påverka
dessa system. På vissa områden som är relaterade
till patent, till exempel tilläggsskydd för patent,
finns dock harmoniserade regler inom EU. Som
en bottenplatta till allt immaterialrättsligt skydd
ligger dessutom WTO:s Trips-avtal som innehåller minimiregler vad gäller immaterialrättsligt
skydd, bland annat patent. Trips reglerar dock
inte exempelvis tilläggsskydd för patent. Brexit
riskerar därmed att skapa osäkerhet kring regle
ringen vad gäller tilläggsskydd i Storbritannien,
men eftersom Storbritanniens patentskydd
redan ligger långt över det, så är Trips mindre
relevant i det här sammanhanget, inte minst då
även Storbritannien är en kunskapsekonomi med
liknande skyddsbehov som Sverige.
EU har under en längre tid arbetat med att ta
fram ett enhetligt patentsystem. Det har inte
införts ännu och vi vet inte med säkerhet om eller
när det kommer att ske. Eftersom systemet ännu
inte börjat tillämpas skulle brexit inte innebära
en försämring jämfört med situationen idag.
Däremot riskerar brexit att innebära att företag
som söker patent i Storbritannien inte kommer
att kunna dra nytta av de förbättringar som
systemet skulle föra med sig.

Immateriella rättigheter:
varumärken
När det gäller varumärken finns redan ett gemensamt EU-system. Det finns möjlighet att ansöka
om ett EU-varumärke som ger skydd i hela EU
hos varumärkesmyndigheten EUIPO. Varu
märken kan också skyddas genom ansökningar
till nationella varumärkesmyndigheter, som då
bara ger skydd i landet ifråga, men enligt delvis
EU-harmoniserade regler. Efter brexit kommer
EU-varumärken inte längre att gälla i Storbritannien och företag riskerar därmed att förlora varu
märkesskydd. Brexit kommer även att leda till att
Storbritannien kan ändra sin varumärkeslagstiftning som reglerar skydd nationellt. Den nya bottenplattan blir då huvudsakligen Trips-avtalet.
Trips ger dock större flexibilitet än EU:s regler,
vilket gör att risk finns för ändrade regler och
eventuellt försämrat skydd. Eftersom även Storbritannien har starka varumärken förefaller dock
risken för mycket försämrat skydd vara liten i
praktiken.

Lösningar för det
immaterialrättsliga skyddet
Sammantaget konstaterar vi att det förefaller
finnas små risker för patentskyddet i och med
brexit i och med att det till stor del regleras utanför EU. För vissa sektorer som är beroende av
tilläggsskydd kan dock brexit leda till osäkerhet.
Vad gäller varumärkesskyddet, framförallt EUvarumärket, riskerar effekterna dock bli större.
Riskerna kan minskas genom att ett avtal binder
Storbritannien vid EU:s gemensamma regler på
de områden sådana finns. Allra mest gynnsamt
vore att Storbritannien blir EES-medlem för att
behålla liknande regelverk. EES-lösningen skulle
dock inte åtgärda problemet med EU-varumärkets minskade omfattning. För att mildra effekterna av brexit för innehavare av EU-varumärken
bör även denna fråga regleras i ett framtida avtal.
Ur ett handelsperspektiv vore det också fördel
aktigt om ett eventuellt framtida enhetligt
patentsystem även gällde i Storbritannien.

Offentlig upphandling vid ett
avtalslöst brexit
EU har antagit en rad olika direktiv på upphand
lingsområdet. I och med att de är direktiv så har
de införlivats i brittisk rätt och kommer sannolikt
att gälla automatiskt även efter brexit. Men efter
brexit kan Storbritannien ändra eller upphäva
dessa lagar, om inga övergångsarrangemang eller
framtida avtal hindar detta. För företagen blir
detta en osäkerhet att hantera eftersom man inte
vet om möjligheterna för utländska leverantörer
att delta i upphandlingar påverkas.
Om Storbritannien tillträder WTO:s frivilliga
avtal om upphandling GPA (Government Procurement Agreement), vilket är sannolikt,
kommer robusta grundläggande regler om ickediskriminering, konkurrens och transparens att
fortsätta gälla. GPA är dock ett mindre
detaljreglerat avtal som ger utrymme för flexibilitet både när det gäller det marknadstillträde
som utländska leverantörer ges och procedurreglerna för upphandling. Det saknas krav på
elektronisk annonsering av anbuden när det
gäller lokal nivå av statsförvaltningen. Områden
såsom ramavtal, ömsesidigt erkännande av certifikat/intyg och rättsligt skydd för leverantörer
regleras i mindre utsträckning eller inte alls.
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Framför allt kan marknadstillträdet för svenska leverantörer i vissa sektorer påverkas, beroende vad som avtalas.
I GPA binder länder de delar av sina upphand
lingar som de avser öppna upp för andra länder i
s.k. marknadstillträdesannex. Om Storbritannien
kopierar EU:s annex har alltså landet samma nivå
av öppenhet mot omvärlden som EU har idag.
Det skulle betyda mindre marknadstillträde för
bl.a. tjänster och sannolikt koncessioner (byggoch tjänstekoncessioner). Det är dock också en
möjlighet att Storbritannien erbjuder EU ett
annat marknadstillträde vad som gäller gentemot
tredjeland idag.
Ett flertal andra osäkerheter har också identifierats. Under de tröskelvärden som gäller enligt
de nuvarande EU-direktiven råder nationell
upphandlingslagstiftning. Dock motverkas
handelshinder även där genom allmänna
EU-rättsliga principer om transparens, ickediskriminering, likabehandling, ömsesidigt
erkännande och proportionalitet. Dessa upphör
att gälla i och med brexit och risken ökar därmed
att diskriminerande åtgärder införs på mindre
upphandlingar, exempelvis på lokal nivå.
En annan aspekt är att upphandlingen påverkas av annat än bara upphandlingsregler. De varor
och tjänster som upphandlas omfattas även av
andra regelverk, exempelvis produktkrav (inklusive hållbarhetsaspekter) och regler relaterade
till fri rörlighet för tjänster och personer. Om
dessa regler i EU och Storbritannien divergerar
så påverkar det även indirekt möjligheter i offentliga upphandlingar. Ett svenskt företag har ingen
nytta av att kunna lägga in ett bud i Storbritannien om varan eller tjänsten de säljer inte är
godkänd där.

Lösningar för offentlig
upphandling
För att behålla den öppenhet som finns idag för
upphandling i Storbritannien, och vice versa
– dvs. brittiska företags möjligheter att delta i
upphandlingar i Sverige, krävs ett avtal som
täcker såväl själva marknadstillträdet som procedurfrågorna. EU och Storbritannien kan komma
överens om ett gemensamt marknadstillträde
och procedurregler, oavsett avtalsmodell. Befintliga avtalslösningar med sektorsavtal, t.ex. EU:s
avtal med Schweiz, innehåller ett bättre
marknadstillträde än GPA men skulle inte räcka
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för att bevara status quo då det ger Schweiz
möjligheter att själva besluta om vilka regelverk
de vill följa. Det finns heller inga garantier för att
andra områden, som kan påverka möjligheten att
delta i upphandlingar i Storbritannien, kommer
att regleras. Ett vanligt frihandelsavtal, såsom
EU:s avtal med Kanada (Ceta), är en annan möjlighet för att avtala om regler som går längre än
WTO:s avtal GPA. De avtal som har slutits hittills
har dock inte inneburit procedurregler eller
marknadstillträde som motsvarar vad som gäller
inom EU idag.
DCFTA med Ukraina ger på många sätt ett
marknadstillträde och procedurregler som mot
svarar vad som gäller inom EU och det finns vissa
mekanismer för att skapa en enhetlig tolkning av
EU-relaterade regler. Däremot innebär avtalet
inte lika stora krav på anpassning av lagstiftning
till EU:s regler på andra områden.
Jämfört med andra avtalsmodeller innebär
EES-avtalet ett mer heltäckande införlivande av
EU:s upphandlingsregler. Med tanke på hur upp
handlingen påverkas av andra regler vore det enda
som helt garanterade status quo att Storbritannien anslöt sig till EES-avtalet. Avtalet omfattar
regler relaterade till fri rörlighet för varor, tjänster
och personer. Grundläggande EU-rättsliga principer om bland annat icke-diskriminering skulle
gälla för upphandling under EU-direktivens
tröskelvärden. Avtalet har också mekanismer för
en mer enhetlig tolkning av reglerna.

Dataöverföringar idag
inom EU
De hinder som ofta uppkommer kring dataöverföringar rör dels förbud mot att sända data utanför landets gränser, dels krav på att data ska
lagras inom landets gränser. Denna typ av krav är
i princip otillåtna inom EU. Förbudet gäller såväl
personlig som icke-personlig data. Personlig data
är sådan som går att koppla till en fys-isk person
medan icke-personlig data är all annan data. I
praktiken kan de dock vara svåra att skilja åt.
Anledningen till att det ändå görs skillnad mellan olika typer av data är att just persondata kräver
särskilda regler för att skydda den personliga integriteten. EU har antagit strikta skyddsregler i detta
syfte. För att säkerställa att persondata från EU
inte drabbas av mindre långtgående krav när det
behandlas utanför EU regleras även överföring till
tredjeland på EU-nivå.

Dataöverföringar efter brexit
Grundregeln är att personlig data inte får föras ut
ur EU. Vid brexit får i princip personlig data inte
föras till Storbritannien. Förbudet är långt ifrån
absolut och det finns vissa undantag från denna
grundregel. Det främsta undantaget är om EUkommissionen bedömer att dataskyddsreglerna i
ett land utanför EU säkerställer en adekvat
skyddsnivå för personlig integritet som motsvarar EU:s skyddsnivå. I ett sådant fall kan kommissionen ensidigt fatta beslut om att överföring av
personlig data till detta land kan göras på samma
villkor som inom EU, ett s.k. ”adekvansbeslut”.
I avsaknad av ett adekvansbeslut krävs det
aktiva åtgärder av de företag som vill kunna
fortsätta flytta data utanför EU. Man kan behöva
anpassa sig till standardiserade överförings
mekanismer eller hämta samtycke från de fysiska
personer det berör för varje enskild överföring.
Eftersom modern handel och produktion är
omöjlig utan dataöverföringar, betyder det att en
sådan situation kan vara kostsam och svårhanterlig för företag.
När det gäller icke-personlig data pågår fram
tagande av interna EU-regler för att tydliggöra
förbudet mot hinder för dataöverföring inom
unionen. Relationen till tredjeland är dock ickereglerad på EU-nivå och här uppstår större
osäkerhet vid brexit eftersom varje medlemsstat
individuellt kan införa sådana hinder. Existerande
datalokaliseringskrav i den svenska bokförings
lagen gäller exempelvis för länder utanför EES
och kommer att göra att svenska företag inte kan

lagra viss bokföringsdata i Storbritannien efter
brexit.
Det finns inga explicita WTO-regelverk att falla
tillbaka på. Däremot kan införande av hinder för
dataöverföringar utgöra brott mot länders
Gats-åtaganden om nationell behandling
eftersom restriktioner påverkar konkurrensförhållandena mellan inhemska och utländska
aktörer. En annan viktig regel finns för finansiella
tjänster där det i WTO finns en frivillig överenskommelse som tillåter överföring av finansiell
information. Storbritannien är redan med i
denna överenskommelse.
Sammantaget leder brexit utan någon form av
överenskommelse inom dataöverföringsområdet
troligen till problem – i form av nya administrativa rutiner, kostnader och hinder för att arbeta
med t.ex. olika underleverantörer – för alla
företag som gör affärer med Storbritannien. Det
är dock inte möjligt att uppskatta hur stora dessa
problem blir.
Det bästa sättet att bevara dagens möjligheter
för obehindrade dataöverföringar är en EESlösning eftersom EU:s regelverk då fortsätter att
gälla som tidigare.
Om EES-lösning inte är aktuell så är ett förslag
för att hindra att ovanstående problem för personlig data uppstår att EU-kommissionen fattar
ett adekvansbeslut i förhållande till Storbritannien. Det är både ett juridiskt och ett politiskt
beslut och gäller bara i ena riktningen. Det är
tidsbegränsat och kan dessutom dras tillbaka om
kommissionen inte anser att Storbritannien
längre har ett adekvat skydd. För att personlig
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data ska få föras från Storbritannien till EU krävs
ett motsvarande brittiskt beslut. Med tanke på
Storbritanniens nuvarande status som EUmedlem och att man redan tillämpar EU:s regler
på området är det sannolikt att sådana adekvansbeslut skulle kunna fattas.
I det fall adekvansbeslut inte skulle visa sig vara
möjligt så finns andra möjligheter. Privacy Shield
som reglerar dataflöden mellan EU och USA idag
är en sådan möjlighet. Detta system kräver dock
att alla företag som vill använda det aktivt måste
anmäla sig till myndigheterna och visa hur de
följer EU:s regelverk.
Varken adekvansbeslut eller Privacy Shield
inkluderar icke-personlig data, vilket förblir
oreglerat under dessa lösningar.
Inget av EU:s frihandelsavtal innehåller idag
regler för dataöverföring, men avtalet med Storbritannien skulle kunna bli det första. Det skulle i
så fall behöva innehålla explicita förbud – för
både personlig och icke-personlig data – mot
nationella datalagringskrav och hinder för dataöverföringar, liknande vad som idag finns i frihandelsavtalet Trans-Pacific Partnership (TPP).
Ett annat alternativ är att tydliggöra åtagandens
rättsliga betydelse och hur restriktioner kan vara
oförenliga med icke-diskrimineringsåtaganden.
Om detta inte är aktuellt bör avtalet åtminstone
innehålla icke-bindande skrivningar om vikten av
öppna dataflöden, baserat t.ex. på OECD-
konventioner på området. Det skulle inte bidra
rättsligt men visa på en gemensam utgångspunkt.
Möjlighet till undantag från detta grund
läggande förbud skulle vara möjligt för att skydda
personlig information. Avtalet skulle gällande
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skydd av personlig information kunna tydliggöra
hur vitt detta undantag får göras. Detta för att
skapa minsta möjliga rättsosäkerhet för företagen.

Personrörlighet vid ett
avtalslöst brexit
När Storbritannien lämnar EU upphör omedelbart den fria rörligheten för personer till och från
landet. Det får konsekvenser även för handeln,
när det gäller tillfälliga affärsresenärer, koncerninterna personalsförflyttningar och utsända som
ska leverera tjänster m.m. Vi undersöker endast
dessa aspekter av handelsrelaterad arbetskrafts
rörlighet, inte exempelvis permanent migration
eller studentutbyten. Det vi utreder är sådant
som kan ingå i ett framtida frihandelsavtal, vilket
betyder att pensionsfrågor, skatter och sociala
förmåner inte analyseras. Med andra ord sådant
som omfattas av Gats-avtalets leveranssätt 4. I en
framtida avtalslösning med Storbritannien kan
mycket väl även andra frågor än de vi analyserar
här komma att omfattas, men i så fall inte i själva
frihandelsavtalet.
Den nya bottenplattan för personrörlighet
kommer vara Storbritanniens åtaganden i WTO:s
Gats-avtal. Där har landet gjort åtaganden för koncerninterna förflyttningar, affärsresenärer samt
kontraktsanställda. Åtagandena gäller tillträde i
vissa sektorer, under en begränsad tidsperiod, om
personen ifråga uppfyller diverse kvalifikationskrav. Åtagandena innebär också att ingen arbetsmarknadsprövning ska göras för de tjänsteleve
rantörer som faller inom ramen för åtagandena.

Bortsett från dessa åtaganden blir det brittisk
rätt som kommer gälla. Det betyder att det kan
krävas arbetsmarknadsprövningar för alla
tjänsteleverantörer som inte täcks av åtaganden.
Detta innebär att en svensk tjänsteleverantör
kanske inte kan få ett uppdrag i Storbritannien
eftersom det först kommer att prövas om den
efterfrågade kompetensen redan finns i landet.
De regler som Storbritannien tillämpar idag mot
tredjeland är restriktiva med krav på arbetstillstånd, uppehållstillstånd, visum och avgifter.
Skulle det tillämpas mot EU-medborgare
framöver blir skillnaderna gentemot idag stora
och innebär kostnader, krångel och ökad osäkerhet kring om och när en person kan tillåtas resa in
i Storbritannien. Den fria rörligheten som finns
idag medför att företagen inte möter några av
dessa problem.

Lösningar för personrörlighet
Ett avtal mellan EU och Storbritannien kommer
endast i begränsad omfattning kunna lösa de
problem som uppstår vid brexit, om en EES- eller
Schweizlösning inte är aktuell. Genom EES skulle
dagens situation bestå. Schweizlösningen kodifierar EU:s fria rörlighet men har vissa begränsningar gällande vistelsetid vid tjänsteleverans.
Vad man som ett minimum annars kan göra i
ett avtal mellan EU och Storbritannien är att
inkludera det som redan ingår i EU:s tidigare
handelsavtal, fast dra det längre. Det betyder att
man binder så många sektorer som möjligt och
därmed garanterar marknadstillträde, inklusive
förbud mot kvoter och arbetsmarknadsprövning.
Vidare kan man förlänga den maximala vistelsetiden för utsänd personal och förbjuda krav på
arbetstillstånd för vissa kategorier av tillfälliga
affärsresenärer. För att anpassa reglerna till
näringslivets behov kan man också besluta att
automatiskt göra åtaganden för personrörlighet i
alla de sektorer där man gjort åtaganden för etableringar. Med andra ord, om det råder rätt till
etablering i en viss sektor bör det också råda
öppenhet för att sända in viss personal att arbeta
i den aktuella sektorn.
Så långt kan man komma baserat på nuvarande
regler i våra frihandelsavtal. Mycket går dock förlorat jämfört med dagens fria rörlighet. Ett exempel på en fråga som inte täcks av dagens frihandelsavtal, men som borde kunna täckas i ett avtal
med Storbritannien är start-ups. Det bör stadgas

en möjlighet för egenföretagare att uppehålla sig
i varandras territorium under en begränsad
period även utan kontrakt för att undersöka
möjligheten att starta nya verksamheter. En
sådan möjlighet gynnar inte bara dagens handel
utan även morgondagens. En annan ny aspekt
som borde täckas är rätten för tjänstemottagare,
dvs. företagens kunder, att röra sig.
Andra avtal tar upp ytterligare aspekter som är
relaterade till personrörlighet. Frihandelsavtalen
med Japan och Mexiko innehåller regler om att
förenklade tillträdesprocedurer, vilket skulle
kunna göra detta pappersarbete enklare och
snabbare. Japanavtalet inkluderar rättigheter för
medföljande (maka/make) vilket är viktigt för att
få människor att vilja flytta till annat land. Dessa
bör också ingå i ett avtal med Storbritannien och
om möjligt utvecklas ytterligare.
Oavsett vad man lägger i ett avtal kommer det
att leda till försämringar jämfört med situationen
idag. Även ett mycket ambitiöst avtal kommer
inte att nå upp till dagens fria rörlighet för
personer och det kommer att sakna de mekanismer som behövs för att det ska genomföras
korrekt i alla lägen. Företagen riskerar att drabbas av förseningar när de ska vänta på tillstånd
och därtill kommer osäkerheten vara stor på
många områden. Det enda som helt kan upprätt
hålla dagens situation är en EES-lösning.

Yrkeskvalifikationer vid ett
avtalslöst brexit
Kopplat till frågan om personalrörlighet är frågan
om att människor ska få sina akademiska och
yrkesmässiga kvalifikationer erkända så att de
kan jobba i ett annat land. Detta är redan idag ett
stort problem, då det för de allra flesta yrken
saknas harmoniserade kvalifikationskrav inom
EU. Istället finns yrkeskvalifikationsdirektivet
som främst innehåller ett gemensamt regelverk
för hur ländernas myndigheter ska hantera kvalifikationer från andra EU-länder. Vid tillfälliga
arbeten utomlands inom EU räcker det med att
det egna landets krav, ifall sådana finns, uppfylls.
I de fall en person avser att mer permanent etablera sig i ett annat EU-land kan dock nationella
krav ställas. Dock finns ingen fastslagen gräns för
vad som är ”permanent”.
Storbritannien reglerar i dagsläget 216 yrken.
Det betyder att det för dessa yrken finns i förväg
bestämda kvalifikationer som krävs för att man
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ska få utöva ett yrke. En knapp tredjedel av dessa
rör olika slags affärstjänster. Många av de
personer som finns inom denna för Sverige viktiga sektor måste alltså redan idag uppfylla vissa
krav i Storbritannien för att få utöva sitt yrke där.
EU-länderna kan ställa de krav de vill på
yrkesutövare så länge kraven kan motiveras EUrättsligt. Medlemsstaterna samarbetar med
varandra genom IMI (Internal Market Information System, för vilket Kommerskollegium är
nationell samordnare), där de utbyter information för att underlätta erkännandeprocesserna.
Vid ett avtalslöst brexit är Storbritannien i
princip fritt att besluta om regler kring yrkes
kvalifikationer. WTO reglerar inte dessa frågor
alls. Storbritannien har möjlighet att införa
diskriminerande regler och tillämpa olika regler
för exempelvis en svensk och en brittisk ingenjör.
Därmed kan de negativa effekterna av brexit
potentiellt bli mycket betydande.
Storbritannien kommer heller inte längre att
kunna samarbeta med övriga länder i IMI. Det
betyder att även i det fall brittiska myndigheter
gärna vill erkänna en exempelvis svensk kvalifikation blir det svårt om de upparbetade samarbetskanalerna mellan brittiska och svenska
myndigheter är brutna.

Lösningar för att erkänna
yrkeskvalifikationer
I de frihandelsavtal som EU har idag finns en
procedur om hur avtalspartnerna ska gå till väga
för att förhandla om ömsesidiga erkännanden,
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(Mutual Recognition Agreements, MRA), och ett
minimum är att ett framtida avtal mellan EU och
Storbritannien innehåller sådana procedurer.
Inom ramen för dessa kan man erkänna varandras yrkeskvalifikationer på olika områden.
Dessa förhandlingar brukar normalt sett vara
mycket svåra, exempelvis har det förts förhandlingar om arkitekter mellan EU och USA i över
tio år utan resultat.
Situationen med Storbritannien är dock annorlunda. Den brist på tillit och förståelse för varandras utbildningar som råder mellan EU och USA
kommer inte att råda mellan EU och Storbritannien. Det gör att man borde kunna komma längre i
ett avtal med Storbritannien. En annan möjlighet
är att inkludera de få harmoniserade yrken som
finns inom EU i avtalet. Dessutom kan man kodifiera det nuvarande förbudet mot att kräva vissa
kvalifikationer för tillfällig yrkesutövning. Överhuvudtaget vore det bra att införliva yrkeskvalifikationsdirektivet så långt som möjligt i avtalet.
Det mest gynnsamma vore om Storbritannien blir
medlem i EES. Då skulle yrkeskvalifikationsdirektivet fortsätta gälla i Storbritannien, liksom
IMI-samarbetet.
En helt alternativ ansats är att följa ASEAN där
man skapat en ny kategori av erkännande, s.k.
ASEAN-arkitekter, vilka är godkända för att utföra
vissa i förväg bestämda tjänster inom ASEANområdet. En liknande sektorslösning kan vara ett
alternativ i avtalet med Storbritannien om nuvarande system blir svårt att sluta avtal om.

3

Tjänstehandel

Tjänstehandel idag på den
inre marknaden
Den fria rörligheten för tjänster som gäller tillfälligt tillhandahållande av tjänster liksom rätten till
etablering i annat land för att på plats erbjuda
sina tjänster är stadfäst i EU:s fördrag. Undantag
från denna grundregel kan medges, men de får
endast i undantagsfall vara diskriminerande.
Till skillnad från varor är de flesta regler för
tjänstehandel nationella, alltså inte EU-regler.
Detta innebär inte att medlemsstaterna får fria
händer att reglera tjänstehandel. Tvärtom ställer
EU hårda krav på hur dessa nationella regler ska
beakta företag och tjänster från andra länder.
Principen om ömsesidigt erkännande gör att en
tjänst som är godkänd i ett EU-land i princip ska
godkännas i övriga EU-länder. I praktiken betyder det att ett företag som har tillstånd för en viss
verksamhet i Sverige under vissa omständigheter
har rätt att bedriva samma verksamhet i Storbritannien och vice versa.
Förutom dessa allmänna principer finns framför allt tjänstedirektivet, som reglerar de flesta
sorters tjänsteverksamhet inom EU. Direktivet
harmoniserar inte medlemsstaternas krav på tjänsteverksamhet men förbjuder vissa sorters krav
medlemsstaterna kan ställa på tjänsteföretagen,
kräver rättfärdigande motiveringar till andra krav
samt skapar regler för tillståndsförfaranden för
att dessa ska vara så effektiva som möjligt. Vidare
ålägger direktivet medlemsstaterna att inrätta
kontaktpunkter som ska kunna ge information till
företagen. IMI används för att underlätta samar-

betet mellan tillståndsgivande myndigheter i
olika EU-länder och för att medlemsstaterna ska
kunna anmäla (notifiera) nya nationella krav för
att, i ett slags europeiskt remissförfarande, göra
det möjligt för kommissionen och andra
medlemsstater att kommentera dem innan de
eventuellt får handelsstörande effekter. Allt i syfte
att fördragets grundläggande principer ska kunna
omsättas i praktiken och hinder för tjänstehandel
ska minimeras.

Tjänstehandel vid ett
avtalslöst brexit
Vid ett avtalslöst brexit kommer tjänstehandeln
mellan EU och Storbritannien att regleras av
Gats. Det skulle innebära betydande förändringar
jämfört med läget idag främst på fyra områden:
(1) utrymme att införa handelshinder,
(2) administrativa procedurer, (3) ömsesidigt
erkännande och (4) praktiska funktioner för
samarbete.
En första konsekvens är alltså att Storbritannien får större utrymme att ha och införa
handelshinder. För att få ett grepp om risken för
handelshinder kan man studera Storbritanniens
åtaganden och undantag i Gats, det vill säga vad
landet öppnat upp för och vad man tydligt inte
öppnat upp för. Där Storbritannien gjort
åtaganden i Gats är diskriminerande åtgärder och
vissa kvantitativa restriktioner fortsatt förbjudna.
Däremot måste inte de krav Storbritannien ställer
på tjänsteleverantörer enligt Gats varken vara
nödvändiga eller proportionerliga, vilket de
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måste inom EU. Dessutom täcks inte alla krav om
helt förbjudna på inre marknaden av Gats.
Sammantaget skapar detta större risker för
handelshinder även när Storbritannien gjort fulla
åtaganden i Gats. Där Storbritannien har gjort
undantag i Gats finns däremot inga begräns
ningar för landet att ha och införa de
handelshinder som är förbjudna och begränsade
på den inre marknaden. Detta innebär ännu
större risk för framtida handelshinder.
Leder riskerna till nya reella handelshinder?
Det kan vi inte veta säkert eftersom det beror på
hur lagstiftningen utformas i framtiden. En
indikation på att handelshinder kommer att
uppstå är att både Sverige och Storbritannien
idag har regler inom tjänstesektorn som
diskriminerar mot företag utanför EU eller
begränsar marknadstillträdet. Dessa regler kan
bli handelshinder när Storbritannien lämnar EU.
En andra konsekvens av att Storbritannien
lämnar den inre marknaden är att ömsesidigt
erkännande upphör. Det finns inga generella
regler om ömsesidigt erkännande i Gats. Detta
betyder att det inte längre finns någon rätt att få
sälja sina tjänster genom att de krav man uppfyller i Sverige erkänns i Storbritannien.
För det tredje så försvinner kraven på att Storbritannien behåller de gemensamma administrativa procedurerna för tillstånd som tjänstedirektivet kräver idag. Det kan, men behöver inte, leda
till minskad transparens och ökade kostnader för
administrativa rutiner.
För det fjärde så upphör de existerande praktiska funktionerna och samarbeten som finns
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idag att fungera. Det betyder att IMI slutar
fungera som kanal för samarbete och för
förhandsanmälan av nya regler. Storbritannien
behöver inte ha kvar kontaktpunkten för tjänster,
som informerar företag om regler och är en
portal för att söka tillstånd. Kontaktpunkten
skulle Storbritannien kunna välja att driva vidare
men IMI försvinner utan ett avtal. Det kan leda
till längre och mer osäkra processer för tillstånd
samt risk för nya handelshinder då verktyg för
tillsyn och efterlevnad upphör.
Ovanpå allt som sagts ovan, som kommer
skapa kostnader, osäkerheter och nya handels
hinder, så är det troligt att regelverken för
tjänstehandel gradvis kommer börja divergera.
Det leder till ökade kostnader för företagen när
de tvingas att hantera dubbla regelverk.

Ett framtida
tjänstehandelsavtal med
Storbritannien
Vad kan man förhandla fram i ett frihandelsavtal
för att mildra dessa effekter? Normalt sett utgår
frihandelsavtal från strukturen i Gats och lägger
sedan till fler sektorer och åtaganden enligt
samma modell. Så har skett exempelvis i fri
handelsavtalet mellan EU och Kanada, Ceta.
Målet i avtalet med Storbritannien måste vara
åtaganden i så många sektorer som möjligt och
enligt alla leveranssätt. Förutom det kan man i
ett avtal lägga till något som delvis saknas i Gats,
nämligen förbud mot prestationskrav såsom krav

på teknologiöverföring som villkor för
marknadstillträde. Vidare kan man åta sig att vara
transparent och ha enkla procedurer när man
utvecklar och administrerar regleringar för
tjänstesektorn.
Vill man gå längre kan man titta på EU:s avtal
med Ukraina. Avtalet innebär att Ukraina
anpassar sin lagstiftning till EU:s inom utvalda
harmoniserade tjänstesektorer, exempelvis
transporttjänster.
Vill man gå ännu längre måste man behålla så
mycket som möjligt av inremarknadsregelverket i
ett avtal. Det kan ske genom att föra in tjänste
direktivets lista på förbjudna krav samt listan på
krav som måste motiveras i avtalet. Man kan
också tänka sig reviderade versioner av dessa
listor. Detta skulle tydligt minska risken för de
mest allvarliga formerna av handelshinder.
Även principen om ömsesidigt erkännande
skulle kunna skrivas in i avtalet. Är en tjänste
leverantör godkänd för en viss sorts verksamhet i
Sverige skulle företaget därmed i princip ha rätt
att leverera samma tjänst i Storbritannien även
framöver. Detta skulle kräva att Storbritannien
accepterar grundläggande EU-rättsprinciper.
Vidare kan tjänstedirektivets olika administrativa procedurer och praktiska funktioner användas även i ett framtida avtal med Storbritannien.
Det skulle betyda att regler kring tillståndsför
faranden fortsatt är gemensamma och så transparenta och enkla som möjligt
Skulle Storbritannien acceptera allt det ovanstående så betyder det att landet på många sätt
blir kvar på den inre marknaden för tjänster,

vilket innebär ett gemensamt regelverk att
samarbeta kring. Det skulle i sin tur möjliggöra
för landet att fortsätta samarbeta i IMI och inom
notifieringsproceduren, vilket ytterligare skulle
minska riskerna med brexit inom tjänstehandeln.

Begränsningar i möjligheten
till ett ambitiöst
tjänstehandelsavtal
Det finns två begränsande faktorer för EU för att
kunna ingå ett dylikt avtal med Storbritannien.
Dels skiljer EU-regler och nationella regler idag
ibland mellan tjänsteleverantörer inom och utanför EU. Exempelvis ger tjänstedirektivet inte
några rättigheter till tjänsteleverantörer från
tredjeland. Detta innebär att det kan behövas
ändringar av en del EU-regler och nationella
regler för att inkludera vissa beståndsdelar i ett
handelsavtal med Storbritannien.
Den andra potentiellt begränsande faktorn är
de s.k. mest gynnad nations-klausuler (MGN)
som finns i vissa av EU:s frihandelsavtal. Dessa
betyder att EU förbundit sig att ge samma
förmåner till sina partner i dessa avtal som de
eventuellt ger till andra partners i framtida avtal.
Det gäller avtalen med Kanada, Japan, Sydkorea
och de karibiska staterna i Cariforum. Skulle EU
ge en förmån till Storbritannien kan det alltså
vara så att denna även måste utsträckas även till
dessa länder. Är EU inte berett att göra det kan
förmånen heller inte ges till Storbritannien. Ett
konkret exempel är den svenska aktiebolagslagen
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som kräver att styrelse-ledamöterna i svenska
bolag är bosatta inom EU. Vill man i framtiden att
det ska gå att vara bosatt även i Storbritannien
kanske man även måsta acceptera att man kan bo
i andra avtalsländer. Det är viktigt att dagens
mest långtgående avtal (Ceta och Japan) inte blir
ett tak för hur långt vi kan gå i förhandlingarna
med Storbritannien. MGN-klausulen får inte i sig
avgöra vad som kan inkluderas i ett framtida
avtal. Istället är en hög ambitionsnivå om tjänstehandel det viktiga. Alla förslag till åtaganden och
lösningar bortom Ceta och Japan behöver
analyseras var för sig för att se om förslaget kan
utsträckas till andra än Storbritannien eller inte.

Övergripande slutsatser om
den framtida tjänstehandeln
med Storbritannien
Sammantaget betyder brexit en ny situation för
svenska tjänsteföretag som vill göra affärer med
Storbritannien. En osäkerhet kommer råda i ett
avtalslöst tillstånd och det kommer förmodligen
uppstå direkta handelshinder. Företagen kan
räkna med att stöta på nya problem av skilda slag
som kan driva upp kostnader och ta tid och
resurser i anspråk. Det är svårt att klart slå fast
vilka konsekvenserna kan bli, eftersom det till
syvende och sist handlar om vad Storbritannien
kommer att göra när de inte längre behöver följa
EU-rätten.
Det går att kraftigt minska riskerna för
handelshinder med ett ambitiöst frihandelsavtal.
Enbart ett Ceta-liknande avtal räcker dock inte
långt utan för att komma nära status quo behövs
något liknande EES. Detta eftersom Ceta inte
innehåller motsvarigheter till de regelverk, prin
ciper och praktiska funktioner som finns på inre
marknaden som idag underlättar tjänstehandeln.

Handel med affärstjänster och
datatjänster idag
2014 understödde svensk export av affärstjänster
till Storbritannien 9 000 jobb i Sverige. 28,4 procent av vår tjänsteexport till Storbritannien
utgjordes av affärstjänster, vilket är marginellt
mer än för övriga EU. Inom denna kategori är det
framför allt forsknings- och utvecklingstjänster
(FoU) som dominerar. En kategori tjänster som
bokförs separat i statistiken är datatjänster vars
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export till Storbritannien understödde 900
arbetstillfällen och som stod för 16 procent av vår
tjänsteexport dit. Även det är lite mer än för
övriga EU.
De specifika hinder som finns just för handeln
med dessa tjänster är begränsningar i tillfällig
personrörlighet, brist på regulativ transparens
samt, för affärstjänsterna, begränsningar i
marknadstillträde. Vid ett hårt konkurrensläge
skapar dessa brister förseningar i leveransen och
oklarheter som leder till kostnader att hantera.
Frågorna är horisontella till sin natur och berörs
på andra ställen i utredningen, bland annat
kopplat till tjänstedirektivet och yrkeskvalifikationsdirektivet.
Mer specifikt finns det regler för vissa av de
yrken som ingår i kategorin affärstjänster. Exempel på detta är advokatdirektiven som ger en
advokat rätt att utöva sitt yrke i alla EU-länder
under sitt hemlands titel. Andra exempel finns
för revisorer och inom redovisningsområdet. För
de specifika svenska intressena, tjänster inom
data och FoU, finns dock inga specialregler av
betydelse i denna utredning.

Handel med affärstjänster och
datatjänster vid ett avtalslöst
brexit
När Storbritannien lämnar EU fortsätter tills
vidare de ovan nämnda specialreglerna att gälla,
men det kan ändras unilateralt om Storbritannien vill det. Det finns ingen garanti att svenska
advokater kommer att kunna fortsätta verka i
Storbritannien eller att revisorer som arbetar
där kommer att arbeta under samma regelverk
som i Sverige.
Bottenplattan som kommer att gälla efter brexit
är Gats, och det kan konstateras att Storbritannien gjort omfattande åtaganden inom affärs
tjänster och datatjänster sin Gats-bindningslista.
Det hindrar generellt införandet av direkt diskriminerande åtgärder och hinder för marknadstillträde mot svenska företag men, som diskuteras ovan, det finns ändå risker för andra
handelshinder. Dessutom finns vissa undantag i
Storbritanniens Gats-bindningslista som möjliggör för landet att framöver, om de så önskar, införa
begränsande krav för exempelvis revisorer och
jurister. Bland annat har Storbritannien idag krav
på viss bolagsform, krav på att behöva etablera sig
i landet och begränsningar av utländskt ägande.

Fotograf: Emilia Bergmark-Jiménez / Bredda bilden

Lösningar för affärstjänster
och datatjänster
För att med säkerhet undvika nya handelshinder
för de företag som handlar affärs- och data
tjänster med Storbritannien efter brexit behövs
ett ambitiöst frihandelsavtal. Det finns dock
mycket lite i ett sådant avtals tjänstekapitel som
berör bara specifikt affärstjänster och data
tjänster. Lösningarna ligger snarare i horisontella
överenskommelser som diskuteras ovan i avsnitten om tjänstehandel och personrörlighet. Med
andra ord, detta särskilda svenska intresse har
ingen specifik sektorslösning utan kan enbart
lösas som en del av en större uppgörelse.

Detaljhandeln idag inom EU
Detaljhandel är mer än dubbelt så viktigt för Sverige som för det genomsnittliga EU-landets export
till Storbritannien. 2014 understöddes 4 200
svenska jobb av denna export till Storbritannien,
vilket utgör 5 procent av allt det förädlingsvärde
som skapades i Sverige på grund av export till
Storbritannien.
Detaljhandeln regleras delvis av EU idag. Det
råder etableringsfrihet för butiker i hela EU och
enligt tjänstedirektivet får t.ex. inte ekonomiska
behovsprövningar, som hindrar etablering för att
det ”inte finns ekonomiskt behov av dem”, ske.
Konkurrenter får heller inte, enligt tjänstedirektivet, delta i tillståndsprocessen när nya butiker
vill etablera sig. En central fråga som däremot
inte regleras av EU är planregelverk för
markanvändning. Denna typ av regler kan dock

omfattas av tjänstedirektivet om de enbart riktar
sig till detaljhandelsverksamhet.
När det gäller e-handel finns en mängd
nationella regler som delvis harmoniseras av EU.
E-handelsdirektivet harmoniserar vissa frågor så
att huvudprincipen om ursprungsland ska kunna
fungera i praktiken. Denna princip säger att
e-handlarens verksamhet (med vissa undantag)
regleras i hemlandet och att landet man säljer till
inte har rätt att lägga till andra regler. Svenska
företag får alltså bedriva e-handelsverksamhet i
Storbritannien idag under samma regelverk som i
Sverige och vice versa.
Konsumenters rättigheter tillvaratas av EU:s
konsumenträttsdirektiv som reglerar frågor som
exempelvis ångerrätt. Slutligen finns det regler
om lagval som slår fast vilket lands domstol som
är behörig vid en eventuell tvist mellan säljare
och köpare.
Andra frågor som är av betydelse för
möjligheten till fortsatta affärer i Storbritannien
efter brexit är regleringen av dataöverföringar
(inte minst för e-handeln) och personrörlighet.
Dessa diskuteras på andra ställen i utredningen.
Frågor som rör skatter, inklusive moms, berörs
inte i utredningen.

Detaljhandeln vid ett
avtalslöst brexit
Efter brexit kommer Gats att utgöra bottenplatta
för etableringar inom detaljhandeln i Storbritannien. De åtaganden Storbritannien gjort i Gats är
omfattande och innebär att alla begränsningar
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och all diskriminering i etableringsfriheten för
utländska butiker är förbjudna. Även i praktiken
kan konstateras att de brittiska lagarna tillhör de
mest liberala i världen när det gäller detaljhandel.
Dock finns det likväl delar av det brittiska
regelverket som kan leda till handelshinder, till
och med sådant som eventuellt kan strida mot
tjänstedirektivet och som blir svårare att åtgärda
efter brexit. Här avses ekonomiska behovsprövningar, planregelverk och deltagande av
konkurrenter i tillståndsprocesser.
Som förklarats ovan innehåller inte ett
Gats-åtagande lika långtgående begränsningar av
möjliga handelshinder som EU:s inremarknads
regelverk gör. Det betyder att även fulla åtaganden inte garanterar att inte olika former av
handelshinder, exempelvis krav på lokalt innehåll
i försäljningen eller ökat deltagande av konkur
renter i tillståndsprocesser skulle kunna införas
om en framtida brittisk regering skulle vilja det.
På e-handelns område finns inga allmänna
Gats-regler att falla tillbaka på. Storbritannien
kan själva besluta hur de vill reglera e-handeln.
Den rättighet som gäller idag inom EU att kunna
sälja på sitt hemlands villkor kommer att
försvinna. Att fortsätta använda ursprungslands
principen skulle nämligen innebära att
Storbritannien inte kan garantera att deras medborgare får rätt skydd. Konsumenträttsdirektivet
är redan omsatt i brittisk lag och kan fortsätta
gälla som idag om den brittiska regeringen så
önskar.
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Lösningar för detaljhandeln
Ett frihandelsavtal när det gäller etablering av
detaljhandelsföretag skulle inte kunna bygga
vidare på Gats; Storbritannien kan inte ge mer än
vad man redan åtagit sig. För att försäkra sig
ytterligare om att inga nya handelshinder uppstår
skulle man behöva hämta inspiration från inremarknadsregelverket som diskuteras ovan,
främst i avsnittet om tjänstehandel.
När det gäller e-handel kan konstateras att
DCFTA med Ukraina bland annat lett till genomförande av e-handelsdirektivet i ukrainsk lag.
Annars bör så mycket av e-handelsdirektivet som
möjligt införlivas i ett framtida avtal. Inte minst
vore det önskvärt att ett avtal med Storbritannien
skulle leda till att ursprungslandsprincipen
fortsatt gäller, vilket skulle leda till ett läge nära
status quo för företagen.
Konsumenträttsdirektivet vore också positivt
att inkludera i ett avtal för att maximera konsumenternas trygghet på nätet och därmed stimu
lera handeln. Alternativa lösningar finns, om inte
det går, att hämta i frihandelsavtal där EU inte är
part, som t.ex. krav på standardinformation på
webbplatser. Vidare bör långtgående samarbets
krav gällande konsumentskydd ingå.
Dessutom vore det önskvärt om Storbritannien och EU gemensamt hade lösningar för
e-identifikationer och e-signaturer. Likaledes bör
parterna ta med den regel om förbud mot tullar
på elektroniska transaktioner som finns i EU:s
frihandelsavtal liksom i WTO:s
ministerdeklarationer.

4

Varuhandel

Tekniska regler för varor idag i
handeln med Storbritannien
EU:s metod för att reglera varuhandeln skiljer sig
från regleringen av tjänstehandeln. Inom varu
området råder det en hög grad av harmonisering.
Det allmänna produktsäkerhetsdirektivet gäller
alla konsumentprodukter horisontellt och garanterar att produkter som säljs inom EU ska vara
säkra. Nedan behandlas detta utifrån fyra aspekter som rör olika sorters krav i produktlagstift
ningen, och som kan lösas på olika sätt i samband
med brexit.
1. Tekniska regler för produkter inom EU är för
det första de krav som ställs på tillverkare och
importörer. Det är dessas ansvar att produkterna är säkra och de ska utfärda ett intyg om
detta. Medlemsstaternas myndigheter bedriver
sedan marknadskontroll för att se till att
produkterna överensstämmer med de krav
som fastställs i relevant harmoniserad gemenskapslagstiftning och inte hotar hälsan, säkerheten eller andra aspekter av skyddet av
allmänintresset. Sammanhängande marknads
kontroll inom hela EU kräver omfattande
administrativt samarbete och informations
utbyte om nationell marknadskontroll.
2. För det andra har EU väsentliga krav på pro
dukter och funktioner för ömsesidigt erkännande.
De produkter som omfattas av harmoniserad
EU-lagstiftning ska ofta CE-märkas, vilket är
en märkning som visar att de uppfyller gällande krav. För de produkter där harmoniserad

lagstiftning saknas gäller den grundläggande
principen om ömsesidigt erkännande, vilket
betyder att en medlemsstat, med vissa undantag, inte får stoppa en produkt som blivit
godkänd i en annan EU-medlemsstat. Vid
framtagandet av nationella tekniska regler
garanterar anmälningsdirektivet (det s.k.
1535-förfarandet) att bl.a. tekniska föreskrifter
anmäls till EU-kommissionen och de andra
medlemsstaterna som därmed får möjlighet
att yttra sig. På så sätt undviks onödiga handelshinder. Effektiviteten och transparensen
garanteras av att nationella regler som inte har
anmälts inte får tillämpas.
3. För det tredje har vi harmoniserade standarder.
EU-kommissionen ger mandat till de europeiska standardiseringsorganisationerna CEN,
CENELEC och ETSI (som inte är EU-organ
utan privaträttsliga organisationer) att ta fram
standarder för att stödja EU-lagstiftning.
Dessa standarder kallas harmoniserade
Europastandarder. Så kallade nya metodendirektiv innehåller endast allmänt hållna krav
och tillverkare kan använda standarder för att
visa att kraven uppfylls. Om produkten uppfyller kraven i en europeisk standard, eller om
tillverkaren visar att den uppfyller mot
svarande krav, får den sättas på marknaden.
4. För det fjärde finns procedurer för bedömning av
överensstämmelse. Dessa är regler för hur tillverkare ska visa hur gällande krav på produkterna uppfylls. Ofta krävs det att tillverkaren tar
hjälp av ett oberoende s.k. anmält organ för att
ta fram dokumentation om att kraven uppfylls.
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Tekniska regler för varor vid ett
avtalslöst brexit
Efter brexit kommer Storbritannien att ha
samma tekniska regler i sin nationella lagstiftning som de idag är bundna av i EU-rätten då
Withdrawal Bill kopierar över dem i sin helhet i
brittisk rätt. Som diskuterats ovan betyder det
inte att reglerna i praktiken kommer att betyda
samma sak i EU som i Storbritannien, eftersom
reglerna hamnar i en annan juridisk kontext.
Dessutom kan Storbritannien efter brexit börja
ändra i reglerna om man så önskar.
Bottenplattan för tekniska regler efter brexit
kommer att vara WTO:s TBT-avtal (Technical
Barriers to Trade). Detta avtal är dock inte särskilt långtgående och dess krav är mycket
grundläggande. Det finns ingen tvingande
harmonisering av de väsentliga kraven på
produkterna eller procedurer för överenstämmelse, och ingen princip om ömsesidigt erkännande. Skulle Storbritannien endast följa TBTavtalet skulle skillnaden gentemot idag bli
mycket stor och de skulle uppstå omfattande
regeldivergens med EU.

Vad händer med de fyra aspekterna
som diskuterats ovan?
1. En viktig skillnad är att distributörer av brittiska
varor inom EU kan komma att omklassificeras till
importörer (eftersom varan de säljer nu
kommer ifrån ett tredjeland), vilket ger dem
nästan samma skyldigheter som tillverkare.
Det innebär nya kostnader i form av invester-
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ingar i nya rutiner och processer och dessutom
en juridiskt sett högre risk.
2. De väsentliga kraven på produkter är uttryck
för att hela EU tillämpar samma regler för
vissa produkter. Ömsesidigt erkännande är en
princip som säkerställer att det, när harmoni
serade regler saknas, krävs godtagbara skäl för
att en medlemsstat ska kunna hindra tillverkares och importörers marknadstillträde.
Produkter som importeras till EU från tredjeland måste uppfylla EU:s krav, vilket också
kommer att gälla brittiska produkter. Tillverkare av harmoniserade produkter måste
därför intyga överensstämmelse med EU:s
krav, oavsett vilka regler Withdrawal Bill inför i
Storbritannien. Brittiska produkter kommer
inte att åtnjuta ömsesidigt erkännande eftersom principen bara gäller för varor på den inre
marknaden.
3. När det gäller harmoniserade standarder ser
problemen mindre ut. De standarder som tas
fram av CEN, CENELEC och ETSI för att
stödja harmoniserad lagstiftning kommer inte
att påverkas, utan standarderna kommer att
kunna användas av tillverkare såväl i Storbritannien som i EU. Det är sannolikt att den brittiska standardiseringsorganisationen BSI får
fortsätta vara med i de europeiska standardi
seringsorganisationerna. Om BSI fortsatt
deltar i den europeiska standardiseringen
innebär det att det i mindre utsträckning kommer att uppstå konkurrerande brittiska stan
darder som överlappar eller duplicerar europeiska standarder. Standardiseringen kommer

därmed, i sig, att ge en harmoniserande effekt.
Om BSI skulle lämna den europeiska standard
iseringen skulle det inte bara drabba sprid
ningen av europeiska standarder negativt, utan
de resurser som BSI bidrar med för att ta fram
standarder skulle också falla bort.
4. Slutligen betyder brexit att anmälda organ i
Storbritannien inte kommer att kunna utfärda
intyg enligt EU:s regler. I och med att de
befinner sig utanför EU, och att Storbritannien
inte längre kan anmäla eller utöva tillsyn över
dem i egenskap av EU-medlem, kan de inte
längre agera i den rollen. De brittiska tillverkare och andra inom EU som hittills förlitat
sig på intyganden från brittiska organ kommer
att behöva få sina intyg utfärdade av andra
organ inom EU, EES eller Turkiet för att kunna
sätta sina produkter på EU-marknaden.

Lösningar för tekniska regler
Vilka lösningar kan finnas för att mildra effekterna av ovanstående? Det överlägset bästa alternativet vore om Storbritannien blev medlem i
EES. Det är det enda som skulle lösa alla de problem vi listar här. Om detta inte sker, vad är det då
som ett avtal framför allt bör innehålla för att få
maximal effekt?
Det räcker alltså inte med att Storbritannien
behåller EU:s produktlagstiftning utan också att
Storbritannien och EU ingår ett avtal som gör att
tillverkare i EU kan sätta sina produkter på den
brittiska marknaden, och vice versa. Att lagstiftningen genom Withdrawal Bill i stort är baserad
på EU-regler kan skapa goda förutsättningar för
en kommande ny avtalslösning. Ett sådant avtal
måste innehålla funktioner för att de EU-regler
som Storbritannien tar över får en acceptabel
tillämpning. Det är mycket svårt att i brittisk rätt
skapa funktioner som uppnår samma effekt som
den tolkningsbakgrund som EU:s fördrag ger för
att skapa ett enhetligt rättssystem.
En avtalslösning bör därför innehålla komponenter som garanterar gemensam tolkning av
reglerna. Dessutom bör ett avtal innehålla
harmoniserade produktregler i så stor utsträck
ning som möjligt eftersom det skapar de bästa
garantierna för att produkter får sättas på EU:s
marknad, och på den brittiska marknaden. Det
förefaller mindre sannolikt att icke-harmoniserade, nationella regler och produkter som uppfyller de reglerna skulle ömsesidigt erkännas

efter brexit, i vart fall inte utan starka funktioner
för regulativt samarbete, och sannolikt även för
marknadskontroll.
EU:s 1535-förfarande, som även EES-länderna,
Schweiz och Turkiet deltar i, är sätt att notifiera
varandra om regeländringar och på så sätt
förebygga handelshinder. Kommerskollegium
förespråkar att Storbritannien efter brexit fortsatt
deltar i 1535-förfarandet. Förfarandet utgör ett
effektivt och välfungerande sätt för att upptäcka
och förebygga nya omotiverade handelshinder
genom att de deltagande länderna tillsammans
med kommissionen deltar i en regleringsdialog,
ett slags europeiskt remissförfarande, som för
närvarande innebär ett starkare samarbete än det
som idag finns för tjänsteregleringar enligt
tjänstedirektivet.
Andra avtal, såsom Ceta, innehåller ingen
harmonisering av produktkrav, och avtalen med
Korea och Japan innehåller ett mycket begränsat
ömsesidigt erkännande av produktkrav. Avtalen
innehåller inga regler om harmoniserad lagstiftning mellan avtalsparterna. I avtalet med Japan
finns bara ett mycket begränsat ömsesidigt
erkännande för motorfordon, och i än mer
begränsad utsträckning i avtalet med Sydkorea.
En förutsättning för det ömsesidiga erkännandet
för motorfordon är att parterna har tillträtt de
föreskrifter som har tagits fram inom ramen för
Förenta Nationernas ekonomiska kommission
för Europa (UN/ECE). Omfattningen av det
ömsesidiga erkännandet blir därför begränsat till
de UN/ECE-föreskrifter som båda parterna har
antagit.
Ceta och andra frihandelsavtal såsom de med
Japan och Korea är således inte särskilt långtgående, men innehåller ett MRA (Mutual Recognition Agreement) för bedömningar av överensstämmelse. Det innebär en möjlighet för
tillverkare i den ena parten att få sina produkter
provade mot den andra avtalspartens regler i det
egna landet. Detta underlättar handel och är ett
sätt för tillverkare att styrka att de väsentliga
produktkraven uppfylls. Man kan säga att ett
sådant MRA är ett erkännande av den andra
statens förmåga att utöva tillsyn enligt de egna
reglerna. Med andra ord så skulle EU lita på att
brittiska myndigheter har förmågan att se till att
de EU-regler som gäller faktiskt också tillämpas
korrekt för de produkter som ska exporteras till
EU och vice versa. Därmed skulle behovet av dubbla kontroller försvinna. Det innebär dock inte
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att intygen från de organ som utses under MRA
kan användas i hemlandet, eftersom det inte
finns någon harmoniserad lagstiftning och inget
ömsesidigt erkännande av produktkraven.
Mer långtgående MRA-lösningar finns i EU:s
ACAA-avtal (Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of industrial products)
med Ukraina och Israel. Dessa avtal möjliggör
ömsesidigt erkännande baserat på att Ukraina
och Israel har antagit relevant harmoniserad EUlagstiftning i sina länder.
En ännu mer långtgående lösning finns i EU:s
MRA med Schweiz. Här råder ömsesidigt erkännande för de produkter som berörs av regelverk
som parterna har bedömt likvärdiga för att uppnå
lagstiftningens syfte. En lösning av denna sort är
inte lika tillförlitlig som en som bygger på harmoniserad lagstiftning och beroende av parternas
vilja att uppnå syftet med reglerna. Garantin för
att parterna ska följa avtalet med varandra är
svagare än då lagstiftningen är harmoniserad och
det kan skapa osäkerhet kring marknadstillträdet
mellan EU och den andra parten.

Hälskoskyddsregler
Som en del av den inre marknaden har EU:s
medlemsstater gemensamma så kallade SPSregler, dvs. hälsoskyddsregler för handel med
exempelvis livsmedel och jordbruksprodukter.
Regelefterlevnad kontrolleras inte vid gränsen,
dvs. jordbruksprodukter och livsmedel är inte
föremål för kontroll vid in- och utförsel mellan
EU-medlemsstater.
När Storbritannien lämnar EU och handeln ska
ske enligt EU:s regelverk för handeln med tredjeland kommer den administrativa bördan att öka
för företagen. Ett krav som tillkommer när det
gäller hälsoskydd är kravet på sundhetscertifikat
för växtprodukter och hälsointyg för livsmedel
med hög riskprofil.
Det finns dock möjlighet att minska de
negativa effekterna genom överenskommelse om
elektroniska intyg, åtaganden om inspektionsfrekvens vid gräns samt en process för ekvivalensbedömning av SPS-regelverk. EU bör eftersträva sådana lösningar för att underlätta
handeln med varor som omfattas av regelverket
för hälsoskydd efter Storbritanniens utträde ur
EU. En tydlig process för ekvivalensbedömning är
väsentlig för att på sikt mildra handelseffekterna
av potentiell regeldivergens på SPS-området.
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Tullar införs vid ett avtalslöst
brexit
Vid ett utträde ur EU som inte följs av någon form
av frihandelsavtal mellan EU och Storbritannien
kommer tullar att återinföras. Storbritannien
avser att i stort sett ta över EU:s nuvarande tullbindningar i Gatt och följden av det blir att EU
och Storbritannien skulle tillämpa samma tullnivåer. Detta skulle slå högst olika mot de sektorer vi analyserar i denna utredning. Flera sektorer skulle inte drabbas alls då de har bundna
nolltullar i Gatt/WTO, dit hör papper och
pappersmassa, järnmalm samt obearbetat silver.
Andra sektorer skulle drabbas relativt lindrigt, då
det huvudsakligen skulle bli några få varor som
skulle tullbeläggas. Dit hör trävaror, sanitets
artiklar och vissa varor av järn och stål.
Den sektor som riskerar att påverkas mest
negativt av återinförandet av tullar är motorfordonsindustrin. Där skulle tullarna hamna mellan
0 och 22 procent och på många av de viktigaste
handelsvarorna mellan Sverige och Storbritannien skulle tullen bli 10 procent. Det är en betydande kostnad att hantera på en mycket konkurrensutsatt marknad. Personbilar skulle beläggas
med en tull på 10 procent och underreden med
tullar mellan 4,5 och 19 procent. Ökningen
jämfört med dagens läge, alltså tullfrihet, är
betydande.
Även vissa andra produkter, såsom gaffeltruckar och luftpumpar, skulle beläggas med
tullar i spannet 0–4,5 procent. För cider skulle
tullen bli 189 kronor per 100 liter, vilket
motsvarar en procentuell tull på drygt
15 procent.

Frihandelsavtal med total
tullfrihet med Storbritannien
Till skillnad från flera andra av de utmaningar
som brexit orsakar finns dock en enkel lösning på
frågan om tullar. Dessa kan förhandlas bort i ett
frihandelsavtal. Båda parter har uttalat en tydlig
ambition att göra just detta och det är vare sig
politiskt känsligt, tekniskt invecklat eller juridiskt svårt att nå en lösning om nolltullar på alla
varor. Kommerskollegium förordar tullfrihet för
alla varor genom ett frihandelsavtal. Kommers
kollegium förordar också att tullfrihet gäller för
alla varor från dag ett av avtalets ikraftträdande,
vilket inte är vanligt i andra frihandelsavtal men

borde vara naturligt i fallet med Storbritannien
där det inte behövs någon infasningsperiod då
tullar idag inte existerar.

Ursprungsregler och
preferensutnyttjande
Att sänka alla tullar till noll i ett frihandelsavtal
innebär inte automatiskt att alla tullkostnader
försvinner. Ett avtal kräver ursprungsregler och
dessa medför omkostnader av olika slag. Ett
företag som vill dra nytta av en tullpreferens
behöver se till att produkten ifråga uppfyller
ursprungsreglerna. För att produkten ska omfattas av tullfrihet måste den uppfylla vissa krav där
grundförutsättningen är att den är tillräckligt
bearbetad i någon av avtalsparterna. En tillverkare eller exportör måste dessutom kunna
bevisa ursprunget på varan via exempelvis ett
certifikat eller en deklaration.
Kostnaderna som ursprungsreglerna ger upphov till kommer av flera anledningar. Det finns en
informationskostnad då företag kan ha svårt att
både få tag på korrekt information och sedan tolka
den. Det finns också en administrationskostnad i att
tillämpa dem, bland annat bestående av den tid
som läggs ned på insatser för att exempelvis
bevisa ursprung. Sist men inte minst kan det finnas en effektivitetskostnad till följd av ursprungs
reglerna. Då reglerna begränsar mängden material
från tredjeland som får användas i produktionen
för att kunna uppnå ursprung, kan tillverkare
begränsas i sitt val av möjliga leverantörer av

insatsvaror. Ursprungsreglerna kan på så vis styra
en tillverkares val av leverantörer, något som kan
påverkar effektiviteten. Det betyder att även ett
maximalt ambitiöst frihandelsavtal kommer att
medföra försämringar för företagen i vissa branscher när det gäller ökade administrativa rutiner.
Valet som företaget står med är att väga dessa
kostnader mot fördelen som den sänkta tullen
innebär; om kostnaderna överväger vinsten kommer inte frihandelsavtalet att utnyttjas.
Ursprungsregler och avtalsutnyttjandet har
som sagt ett nära samband. Baserat på tillgänglig
statistik på preferensutnyttjande används EU:s
frihandelsavtal till cirka 68 procent av EU:s
exportörer (Kommerskollegium och Unctad,
2018). Nyttjandegraden skiljer sig dock mellan
olika frihandelsavtal och olika produkter. För de
sektorer som identifierats i denna utredning
förefaller ursprungsreglerna utgöra ett mindre
problem. Omkring 90 procent eller mer av preferenserna utnyttjas enligt tillgänglig statistik. I
befintliga frihandelsavtal är nyttjandegraden för
de undersökta sektorerna lägre för främst motorfordon och vissa verkstads- och metallprodukter.
Detta kan bero på särskilt komplicerade
ursprungsregler inom dessa sektorer.

Föreslagna ursprungsregler
Alla förhandlingar utgår från parternas specifika
intressen vilket i slutändan leder till olika
ursprungsregler i olika frihandelsavtal. Kom
merskollegium förordar ursprungsregler som
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dels är så liberala som möjligt och dels kan
användas av så många andra länder som möjligt.
Detta skulle göra att reglerna blir lättanvända,
”billiga” och samtidigt också kan bidra till
ekonomisk integration mellan Storbritannien,
EU och andra länder EU har avtal med. Det ligger
i Sveriges intresse att kunna delta i så stora
värdekedjor som möjligt då många länder kan
samarbeta med svenska företag i produktionen
av olika produkter.
Därför förordar Kommerskollegium att de
ursprungsregler som utarbetats för Pan Euro
Med (PEM) används också för Storbritannien.
Dessa regler skulle integrera Storbritannien inte
bara med EU utan med i princip alla länder som
angränsar EU, i Efta, Nordafrika, Mellanöstern
och Östeuropa. Detta förslag skulle i högre grad
än något annat bidra till att minska potentiella
skador på de nuvarande värdekedjorna i hela
regionen. Men det ska betonas att även i detta fall
kommer det bli kostnader för vissa företag, inte
minst i motorfordonsindustrin, och i vissa fall
kommer företagen behöva betala tull.

Handelsprocedurer idag i
handeln med Storbritannien
EU är en tullunion, vilket alltså betyder att
med-lemsstaterna har avskaffat tullarna mellan
sig och tillämpar gemensamma tullar mot länder
utanför unionen. Vidare utgör EU:s medlems
stater ett gemensamt tullområde, vilket är ytterligare en grad av integration som innebär att varu-
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handeln bland annat regleras av en gemensam
tullagstiftning.
Inom unionens tullområde har alla
tullformaliteter mellan medlemsstaterna
avskaffats och det finns ett omfattande gemensamt regelverk som reglerar import och export
till unionen.

Handelsprocedurer efter brexit
När Storbritannien lämnar EU återinförs
tullformaliteter i samband med import från och
export till Storbritannien. Storbritannien blir i
handelsprocedurhänseende tredjeland, vilket
innebär att regelverk för handel med länder
utanför EU blir fullt ut tillämpligt. Vilka övriga
krav som kommer att ställas och hur omfattande
de blir beror på vilka varor som ska passera
gränsen och vilken handelsteknisk lösning som
förhandlingarna resulterar i. Brexit kommer
därför att påverka alla sektorer som inbegriper
varuhandel i form av ökad administration och
kostnader, såväl direkta som indirekta.
Hur omfattande den fysiska kontrollen blir i
förhållande till Storbritannien beror på hur man
kommer att bedöma risknivån i godsflödet.
Bedömningen kommer delvis att bero på vilken
lösning som blir resultatet av förhandlingarna
mellan EU och Storbritannien om den inbördes
relationen. Det handlar bland annat om graden av
harmonisering av regelverk, möjligheter till
kontroll av efterlevnad och vilka tvistlösningsmekanismer och sanktionsmöjligheter som
kommer finnas i det avtal som förhandlas fram.

Begränsade möjligheter
till förenklingar av
handelsprocedurerna
efter brexit
Ur ett handelsprocedurperspektiv bör EU sträva
efter så stor överensstämmelse som möjligt med
den rådande situationen i handeln med Storbritannien. Det faktum att Storbritannien lämnar
EU innebär dock begränsade möjligheter i detta
avseende. Tullformaliteter kommer ofrånkom
ligen att återinföras.
När Storbritannien lämnar EU lämnar landet
också den EU-gemensamma lagstiftningen och
kan välja att utforma sin lagstiftning utifrån egna
önskemål. Det gör att det på sikt finns en risk för
divergens i förhållande till EU:s lagstiftning. Ett
handelsprocedurkapitel i ett frihandelsavtal bör
därför, ur ett handelsförenklingsperspektiv, innehålla skrivningar som innebär så stor överensstämmelse som möjligt med EU-lagstiftningen
på tullområdet även fortsättningsvis, för att
underlätta handelsutbytet.
Frihandelsavtalet mellan EU och Ukraina, som
är ett av de mest långtgående frihandelsavtal som
EU slutit, innehåller ett separat kapitel om tulloch handelsprocedurer. En tillnärmning ska ske
av Ukrainas tullagstiftning, till EU:s. I avtalet
finns en förteckning över alla artiklar i EU:s
tullagstiftning, UCC, indelade i tre olika kate
gorier: artiklar enbart relevanta för EUmedlemsstater, artiklar där genomförande är

eftersträvansvärt, samt artiklar som Ukraina
åtagit sig att genomföra.
Ett avtal med Storbritannien skulle kunna
utformas på ett liknande sätt där artiklarna delas
in i tre kategorier; en som bara gäller EUmedlemsstater, en som Storbritannien åtar sig att
behålla även efter brexit och en kategori med
undantag, för sådant Storbritannien kan ges en
större flexibilitet att ändra på.
Enhetlig lagtillämpning är en central komponent i förenklingen av handelsprocedurer.
Turkiet deltar i vissa arbetsgrupper för säkerställande av en enhetlig tillämpning av tullagstift
ningen (Tull2020-programmet och mot
svarande). EU bör sträva efter att inkludera
Storbritannien i relevanta arbetsgrupper för
enhetlig tillämpning av den EU-gemensamma
lagstiftningen för att säkerställa en hög grad av
harmonisering av tullhanteringen.
EU bör sträva efter att Storbritannien efter
EU-utträdet ansluter sig till relevanta konventioner på handelsprocedurområdet såsom exempelvis TIR-konventionen och EU:s gemensamma
transitkonvention.
Ett avtal bör innehålla skrivningar som innebär
att parterna gemensamt ska verka för att
fortsätta att förenkla handelsprocedurerna och
hitta innovativa lösningar. Dessa bör dock inte
enbart gälla i handeln mellan EU och Storbritannien. Så få särlösningar som möjligt är att föredra,
eftersom varje särlösning kräver resurser och
skapar problem och kostnader till följd av olika
tillämpningar och rutiner, samt behov av
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separata IT-lösningar. De företag som idag bara
handlar på EU-marknaden men i framtiden kommer att handla med Storbritannien i form av
tredjeland kommer att få en ökad börda. Om de
anpassar sig och tillämpar regelverket för handel
med tredjeland kan det underlätta för dem att
senare ge sig ut på en global marknad då de redan
skaffat sig system och kompetens.
Som en konsekvens av terrordåden i USA den
11 september 2001 kom säkerhet och skydd att
hamna i fokus. EU införde ett antal åtgärder i
syfte att skärpa säkerheten för varor som förs in i
eller ut ur EU, man bildade EU:s säkerhetszon.3
För att minimera de administrativa kraven och
kontrollerna bör Sverige verka för att Storbritannien, i likhet med Norge och Schweiz, ska ingå i
EU:s säkerhetszon. Företagen slipper då lämna
föranmälan vid handel mellan EU och Storbritannien, vilket innebär att ett moment i importprocessen och, i vissa fall, exportprocessen för
svinner.
EU och Storbritannien bör komma överens om
ömsesidigt erkännande av AEO, som medger
förenklingar i form av smidigare tullhantering för
de ekonomiska aktörer som är kvalitetssäkrade
och därmed anses hålla god kvalitet och säkerhet
i sitt logistikflöde. Det är också nödvändigt att
skapa smidiga lösningar för små och medelstora
företag, som ofta saknar förutsättningar för att
bli AEO och som kommer att drabbas extra hårt
av återinförandet av tullformaliteter i handeln
med Storbritannien.

Mineralbränslen
Sverige exporterade under perioden 2014–2016
mineraliska bränslen för i genomsnitt 17,3
miljarder kronor per år, vilket motsvarar 22,2
procent av Sveriges totala varuexport. Exporten
bestod till största delen av petroleumoljor
(bensin och diesel). Exporten till Storbritannien
understödde under 2014 500 jobb i
petroleumsektorn.
De mineraliska bränslen som Sverige
exporterar omfattas på EU-nivå primärt av
bränslekvalitetsdirektivets krav på tillåtna gränsvärden för bl.a. svavel, bly, oxygenater och andra
ämnen som ingår i bensin och diesel. Bränslekvalitetsdirektivet innefattar ett förbud för
medlemsstaterna att stoppa produkter som uppfyller de ställda kravet i direktivet. Det är osäkert
vad förbudet att hindra att produkter sätts på
3.
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marknaden betyder när det blir en del av brittisk
rätt. Detta innebär dock inga direkta konsekvenser för de svenska företagen när det gäller möjligheterna till export av produkterna till Storbritannien, eftersom dessa inte kommer att vara
ansvariga för att sätta dessa på den brittiska
marknaden. Det kan dock inte helt uteslutas att
svenska företag påverkas indirekt om direktivet
inte längre gäller, eftersom förändrade produktkrav på den brittiska marknaden även skulle
kunna innebära förändrade krav på produkten
som exporteras från Sverige (t.ex. förändrade
krav på svavelnivåer, etc.).
Bränslekvalitetsdirektivet gäller som en del av
EES-avtalet och ett sådant avtal är den minst
handelsstörande lösningen på de ovannämnda
osäkerheterna. Andra alternativ är mindre
omfattande lösningar för harmonisering av
lagstiftning eller ömsesidigt erkännande.
Ett återinförande av tullar inom sektorn kommer att leda till ökade kostnader. Därför är det
viktigt att varorna omfattas av ett frihandelsavtal
mellan EU och Storbritannien.

Trävaror
Sveriges export av trävaror till Storbritannien
understödde 2 100 svenska jobb år 2014. 17 procent av den totala exporten av dessa varor gick till
Storbritannien och dessa utgjorde 7 procent av
Sveriges totala varuexport till landet. Det är ett
viktigt svenskt offensivt intresse att ha fortsatt fri
tillgång till den brittiska marknaden.
De identifierade tekniska reglerna för trävaror
är inte så många. Huvudsakligen rör det sig om
EU:s timmerförordning och byggproduktförordningen. Timmerförordningen innebär krav på
den som först sätter timmer och trävaror på EU:s
marknad att vara aktsam och särskilt säkerställa
spårbarhet, att det kommer från laglig avverkning
och att avgifter m.m. är betalda. Trävaror kan
beroende på det syfte i vilket de sätts på
marknaden omfattas av EU:s harmoniserade lagstiftning för byggprodukter. Byggprodukter
regleras så att tillverkare måste intyga produkternas överenstämmelse med EU:s väsentliga krav
genom att använda harmoniserade standarder
för att få sätta dem på marknaden.
Inom EU finns inga krav på växtskydds
kontroller vid import eller på att sundhetscertifikat (frihet från växtskadegörare) ska medfölja
sändningar.

Se vidare avsnitt 3.2 i Brexit. Alternativ till framtida regelverk för handel med tjänster och tull- och handelsprocedurer mellan
EU och Storbritannien. Kommerskollegium, mars 2017, s. 22.

I och med brexit och Withdrawal Bill kommer
Storbritannien till en början att ha lagstiftning
som ser ut som den i EU. Samtidigt är det osäkert
hur ensidiga brittiska regler påverkar ansvars
situationen för den som importerar timmer till
Storbritannien när de övertagna reglerna är
utformade för att gälla inom hela EU, något som i
sig påverkar exportörer i Sverige. Det är också
osäkert hur mycket reglernas innehåll kommer
att divergera när EU eller Storbritannien upp
daterar sina regler. Ett avtalslöst brexit innebär
att nya administrativa förfaranden på
växtskyddsområdet införs (växtskyddskontroll
vid gräns), vilket leder till längre ledtider och
administrativa kostnader för svensk export av
trävaror till Storbritannien.
En EES-lösning erbjuder lösningar på detta i
och med att lagstiftningen är harmoniserad och
det finns funktioner för att se till att den tillämpas lika hos parterna. Även om timmerförord
ningen och byggprodukt-förordningen är ganska
olika regelverk med olika mål så innehåller de
element som går att reglera i ett nytt avtal. En
harmoniserad lösning såsom EES ligger nära för
handen eftersom många av reglerna är på plats i
och med Withdrawal Bill. Samtidigt kvarstår
behovet av etablering av verksamhetsutövare
som producerar eller importerar timmer inom
den andra partens territorium, och med det vem
som kan intyga att kraven uppfylls. Den lösning
som finns i Schweiz-avtalet är en utökad MRAlösning där parterna ömsesidigt erkänner
intyganden från utsedda organ på varandras territorium. Schweiz erkänner intyganden mot
schweiziska regler men från organ inom EU, och

enligt de standarder som har harmoniserats
enligt byggproduktförordningen.
I fråga om byggprodukter innebär såväl en EESlösning som en Schweizlösning små skillnader
med dagens situation. Båda lösningarna gör det
avsevärt lättare att sätta varor på marknaden i
den andra parten. Reglerna i EES är harmoniserade med EU:s regler och de schweiziska erkänns
ömsesidigt. I MRA med Schweiz rör det sig om
produktregler som ömsesidigt erkänns varför
utsedda organ i Schweiz kan göra provningarna
mot EU:s lagstiftning. Användandet av s.k.
utsedda organ är mer komplicerat än de mot
svarande anmälda organ som finns inom EU, men
innebär ändå att tillverkare har tillgång till dem i
sitt hemland.
I fråga om växtskydd är det med hänsyn till den
vikt som export av träprodukter spelar för svensk
ekonomi viktigt att kommande avtal innehåller
ambitiösa regler på området. För svenska företag
är införandet av importkontroll i Storbritannien
och krav på sundhetscertifikat den mest uppenbara konsekvensen vid brexit. EU bör sträva efter
en lösning med Storbritannien som innebär att
dessa formaliteter inte behövs eller i vart fall
underlättas i handeln.
Vid ett avtalslöst brexit kommer vissa trävaror
beläggas med tullar, dock ganska låg tull. Ett frihandelsavtal borde kunna mer eller mindre helt
garantera fortsatt tullfri tillgång till den brittiska
marknaden under förutsättning att företagen kan
uppfylla ursprungsreglerna.
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Papper och pappersmassa
Sveriges export av papper och pappersmassa till
Storbritannien understödde 1 700 jobb i Sverige
år 2014. 8 procent av den totala exporten av dessa
varor gick till Storbritannien och dessa utgjorde
9 procent av den totala exporten till landet. Det är
ett viktigt svenskt offensivt intresse att ha fortsatt fri tillgång till den brittiska marknaden.
De identifierade regelverk för aktörer som tillverkar varor inom sektorn papper och pappersmassa är få. Som verksamhetsutövare som sätter
timmer och trävaror på marknaden berörs sektorn av timmerförordningen som beskrivs ovan.
Andra regelverk som är av betydelse för hur varorna produceras, men som egentligen rör färdiga
produkter, är direktivet om förpackningar och
förpackningsavfall (förpackningsdirektivet),
leksaksdirektivet, direktivet om medicintekniska
produkter, allmänna produktsäkerhetsdirektivet
samt förordningen om material som kan komma i
kontakt med livsmedel. De som ska uppfylla
kraven i regelverken ovan är egentligen sektorns
kunder, vilket innebär stor påverkan på produktionen papper och pappersmassa. Material som
kan komma i kontakt med livsmedel behandlas i
avsnittet om cider nedan.
Efter brexit kommer Storbritannien att ha likalydande produktregler i och med Withdrawal Bill.
De företag som exporterar papper och pappersmassa påverkas inte direkt av de regler som gäller
idag och därför inte heller av kommande lika
lydande krav. Innehållet och sammansättningen
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av pappret och pappersmassan är viktigt för den
som sätter dessa produkter på marknaden, varför
producenterna påverkas indirekt av de krav som
Storbritannien tillämpar. Tillverkaransvaret träffar inte de aktörer som finns i Sverige, men för
den som tidigare har varit distributör i EU respektive Storbritannien innebär detta att kraven
för en importör istället gäller. Att vara importör
innebär ökade krav på dokumentation samt
ansvar för att kraven i importlandet uppfylls,
vilket kan påverka vem som köper produkterna.
Det minst handelsstörande alternativet för de
företag som exporterar papper och pappersmassa till Storbritannien vore om Storbritannien
anslöt sig till EES-avtalet eller ingick ett liknande
avtal. Förpackningsdirektivet är införlivat i EESländerna och en EES-avtalslösning skulle därmed
innebära att direktivet fortsätter att gälla i Storbritannien efter brexit. En något mer osäker lös
ning är den som återfinns i avtalen med Schweiz,
där Schweiz har infört lagstiftning som är likvärdig med EU:s.
På områden som inte är helt harmoniserade
inom EU, såsom förpackningar, går det inte att
eliminera alla handelshinder i ett nytt avtal. EU
har ingen enhetlig lösning som Storbritannien
skulle kunna harmonisera sig med. Under rätt
förutsättningar är dock ömsesidigt erkännande
av reglernas innehåll möjligt.
Tullar på papper och pappersmassa borde inte
bli problematiska efter brexit under förutsättning att Storbritannien väljer att tillämpa
samma tull som EU, det vill säga nolltullar.

Motorfordon
Handeln med motorfordon och fordonskom
ponenter mellan Storbritannien och Sverige är
omfattande och exporten understödde 1 800
svenska jobb år 2014. 15 procent av varuimporten
från och 10 procent av varuexporten till Storbritannien skedde inom denna sektor. Framför allt
är Sveriges import av brittiskproducerade
personbilar stor, men för exporten är framför allt
underreden av särskild betydelse. Storbritanniens import av underreden till lastbilar och bussar kommer nästan uteslutande från Sverige.
Det finns en mängd tekniska regler för motorfordon och fordonskomponenter, vilket är
naturligt givet att sektorn har ett högt teknik
innehåll och många potentiella risker som
behöver regleras. Fordonsregleringen inom EU
består av såväl ramdirektiv som ramförordningar
och mer specifika särdirektiv och särförordningar
samt föreskrifter från FN:s ekonomiska kommitté för Europa (UN/ECE). Detta är så kallad
gamla metoden-lagstiftning som är detaljerad
och kräver att ett myndighetsgodkännande utfärdas för att motorfordonen ska få sättas på
marknaden. Förutom krav som ställs direkt på
fordonen tillkommer en mängd relaterade krav
som gäller bl.a. utsläppsregler, färdskrivare,
krockkuddar, bilbatterier, däck och regler för att
återvinna fordon. Sammantaget är sektorn
mycket detaljreglerad, och det går sannolikt inte
att åstadkomma en lösning som ligger nära
dagens nivå utan ett helhetsgrepp på de regler
som fordonstillverkare måste förhålla sig till.
Avgörande för att ett motorfordon ska få säljas
är att det omfattas av ett typgodkännande om att
fordonet uppfyller kraven utfärdat av en
medlemsstats typgodkännandemyndighet, och i
några fall att komponenter är CE-märkta enligt
annan EU-lagstiftning.
När Storbritannien blir ett tredjeland kommer
brittiska typgodkännanden inte att kunna användas för att sätta fordon på marknaden inom EU,
även om de inte är tillverkade i Storbritannien
utan i andra EU-länder eller tredjeland. Brexit
påverkar alltså alla tillverkare som har fått sina
motorfordon godkända i Storbritannien. Det är
inte helt klart om effekten inträffar i och med
brexit, vilket kommissionen menar, eller något
senare när typgodkännanden inte längre kan
övervakas eller uppdateras av den brittiska
myndigheten. Detta innebär att de typgodkän-

nandena inte kan användas när motorfordon ska
sättas på marknaden efter utträdet. Nya godkännanden för existerande typer som är godkända i
Storbritannien går inte att söka i andra EU-länder,
och ett moment 22 uppstår. Kommissionen har
uttryckt att man arbetar för en lösning för de
existerande typgodkännandena.
Den brittiska godkännandemyndigheten kan
inte heller utfärda nya typgodkännanden som
gäller i EU. Unilateralt kan Storbritannien välja
att godta EU-typgodkännanden. Men utan en ny
avtalslösning kommer de motorfordon som har
brittiska godkännanden också att behöva
EU-typgodkännanden.
Utan en avtalslösning såsom den med Schweiz,
om ömsesidigt erkännande av den nationella
lagstiftningen, eller en lösning som den med
Japan där godkännanden baseras på internationella UN/ECE-föreskrifter, saknas det möjligheter att fortsatt använda nya brittiska
typgodkännanden inom EU. Det kan tyckas att
förutsättningarna för en lösning som innebär
ömsesidigt erkännande är god i och med att
kraven på själva fordonen är desamma vid
utträdet. Framtida utvecklingar måste dock
regleras i avtal.
Ett stort och omedelbart problem vid ett
avtalslöst brexit är tullar. Om Storbritannien
tillämpar EU:s inom WTO bundna tullar mot EU,
vilket EU kommer göra mot Storbritannien, kommer det att innebära tullar på nivåer uppemot
och över 10 procent, ända upp till 22 procent för
vissa produkter. Det är en hög kostnad på en
mycket konkurrensutsatt marknad. Personbilar
skulle beläggas med 10 procent tull och underreden med tullar mellan 4,5 och 19 procent. Ett
frihandelsavtal med liberala ursprungsregler
skulle kunna reducera dessa tullar till noll. Men
även med liberala ursprungsregler skulle det inte
vara sannolikt att alla produkter skulle undgå tull.

Järn, stål och metaller
Exporten till Storbritannien understödde 1 700
svenska jobb i sektorerna mineralutvinning och
basmetaller år 2014. Järnmalm utgjorde drygt
2 procent och silver knappt 2 procent av varu
exporten till Storbritannien. Framför allt är
Storbritannien beroende av svensk järnmalm,
20 procent av landets import av järnmalm kommer från Sverige. Sverige är för sin del beroende
av import av rostfritt stål från Storbritannien.
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Vissa sorters rostfritt stål importeras nästan till
100 procent från Storbritannien.
Metaller omgärdas inte av så många tekniska
regler, vilket kan förklaras av att det är relativt
enkla produkter utan omfattande reglerings
behov. Detta mildrar effekten av brexit.
EU administrerar sedan 2016 ett system för
importlicenser av järn och stålprodukter. Licenserna motiveras av behovet att övervaka importen
av dessa känsliga produkter för att kunna införa
skyddsåtgärder snabbt vid behov. De kommer
behöva appliceras mot Storbritannien efter
brexit. Det skulle innebära en ny administrativ
börda för företagen. I det fall Storbritannien och
EU kommer överens i ett avtal om att inte
använda skyddsåtgärder mot varandra lär inte
licenserna behövas. Sådana licenskrav krävs i
dagsläget inte vid import från EES, men däremot
från Schweiz.
Många metallprodukter klassas som produkter
med ”dubbla användningsområden”. Sådana
produkter får inte exporteras från EU inklusive
EES utan tillstånd. En EES-lösning för
Storbritannien hade inneburit den minsta påverkan på handeln, dvs. ingen. Om detta inte är
möjligt vore det önskvärt om Storbritannien
kunde medges ett generellt tillstånd enligt existerade EU-lagstiftning. Det är en unilateral
åtgärd som helst skulle följas av motsvarande
åtgärd från brittisk sida.
Med tanke på frånvaron av tekniska regler för
metaller så förefaller brexit inte leda till några
större konsekvenser för denna sektor. Det faktum att eventuella tullar överlag skulle vara
relativt låga, noll för järnmalm och silver, stärker
den slutsatsen. Samtidigt ska det tilläggas att för
stålindustrin viktiga frågor som statsstöd och
skyddsåtgärder inte analyserats i denna utred
ning och att ”handelskrig” är vanligt just inom
stålbranschen. Sammantaget finns det alltså
ändå risker för stålet som bör analyseras djupare.

Enskilda produkter av särskilt
svenskt intresse
Förutom de breda sektorer som diskuteras ovan
har vi identifierat ett antal specifika produkter
där Sverige har mer omfattande export eller
import med Storbritannien än övriga EU-länder
och där det därför funnits behov av analys.
För det första gäller detta vissa specifika maskiner och apparater. 13 procent av exporten av
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maskiner och apparater går till Storbritannien,
men mer specifikt kommer 10 procent av
importen av kompressorer och luftpumpar från
Storbritannien och hela 20 procent av importen
av gasturbinmotorer. 1 procent av exporten till
Storbritannien består av gaffeltruckar, vilket gör
det till ett specifikt svenskt exportintresse. På
exportsidan noterar vi också två helt andra slags
produkter, nämligen cider och sanitetsprodukter.
Drygt 1 procent av Sveriges varuexport till Storbritannien består av cider, vilket gör landet till
den största mottagaren av svenskt cider i världen.
Sanitetsprodukterna (framför allt blöjor)
utgjorde knappt 1 procent av den totala
varuexporten till landet.

Gaffeltruckar och luftpumpar
De gaffeltruckar och luftpumpar som är av
svenskt intresse regleras alla av EU:s maskin
direktiv, lågspänningsdirektivet och direktivet
om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).
Även en rad andra mer specialiserade direktiv
påverkar vissa av dessa produkter. Det rör sig om
nya metoden-direktiv som är helt harmoniserade
inom EU och EES. MRA-avtalet med Schweiz
omfattar också denna lagstiftning. Uppbyggnaden av lagstiftningen i de olika direktiven är
lika och tillverkarens ansvar innefattar
upprättandet av teknisk dokumentation och
intygande av överensstämmelse med EU:s krav.
Oavsett vilken lagstiftning som Storbritannien
inför i och med Withdrawal Bill påverkar det inte
tillverkares och importörers ansvar inom EU.
Osäkerheterna efter brexit ligger i var en tillverkare kan vara etablerad enligt den kommande
brittiska lagstiftningen om maskiner, lågspänning och EMC, och vad som behövs för att visa att
kraven är uppfyllda. Ett brittiskt medlemskap i
EES skulle innebära harmoniserade regler och att
tillverkare även framöver har kända regler att
förhålla sig till. Tillverkares tillgång till anmälda
organ är också beroende av om Storbritannien
inordnar sig under en funktion för enhetlig
tillämpning av reglerna, såsom Efta-domstolen.
Lösningen som finns med Schweiz innebär att
regler ömsesidigt erkänns av EU och Schweiz.
Detta kan tyckas vara en tillräcklig lösning i och
med att reglerna redan är desamma i Storbritannien, men en sådan lösning måste också kombineras med en funktion för att garantera enhetlig
tillämpning. Kort sagt är det svårt att se en lösn-

ing som inte stör handeln med mindre än att
Storbritannien tar över EU:s lagstiftning och
även förbinder sig att följa rättsutvecklingen
inom EU.
Återinförandet av tullar kommer att leda till
ökade kostnader, varför ett heltäckande frihandelsavtal med tullfrihet och liberala ursprungs
regler är eftersträvansvärt.

Blöjor och sanitetsprodukter
Regleringsmässigt kan de sanitetsprodukter som
utgör handelsintressen delas upp i blöjor för barn
och likande sanitetsprodukter för vuxna.
Ansvaret för den som sätter blöjor och sanitets
produkter på marknaden regleras i det allmänna
produktsäkerhetsdirektivet respektive direktivet
om medicintekniska produkter. Utan ett avtal
med EU är det mycket svårt för Storbritannien att
utkräva något ansvar av tillverkare i EU, och det
allmänna produktsäkerhetsdirektivet reglerar
främst tillverkares ansvar att sätta säkra produkter på marknaden.
Enligt direktivet om medicintekniska produkter måste produkterna dessutom registreras hos
en nationell myndighet. En tillverkare i Storbritannien kan inte göra en registrering enligt EU:s
regler efter brexit. Storbritannien kommer inte
heller att ha tillgång till den information om
medicintekniska produkter som finns registrerad
hos EU:s myndigheter. För att direktivet om
medicinteknisk utrustning ska gå att tillämpa i
Storbritannien efter brexit krävs det dock att
motsvarande, eller harmoniserade regler införs,
såsom inom EES. De medicintekniska produkter

som har valts ut här, sanitetsprodukter, är okomplicerade och inte lika utförligt reglerade som
många andra produkter på samma område. Eftersom regelverket innehåller starka kontrollfunktioner för myndigheter m.m. verkar det inte
möjligt med annat än harmonisering mellan EU
och Storbritannien på det medicintekniska
området.
Regler om tillverkares ansvar är en del av avtalet med Schweiz och en del av det ännu närmare
samarbetet inom EES. Detta behövs för att handeln ska störas så lite som möjligt. Att åstadkomma bättre marknadstillträde för produkterna
är önskvärt och möjligt genom harmoniserade
regler eller ömsesidigt erkännande.
Återinförandet av tullar kommer att få en
begränsad negativ effekt för dessa varor. Varorna
bör omfattas av ett frihandelsavtal med liberala
ursprungsregler.

Cider
Kommerskollegium har inte identifierat någon
brittisk definition av beteckningen cider relevant
för försäljning av cider, och kan därför inte se
något hinder mot att produkten fortsatt säljs i
Storbritannien. Även efter brexit framstår det
som att det inte behövs en avtalslösning för att
exporten av själva cidern ska kunna fortsätta.
När cider säljs finns det EU-krav på förpack
ningarna den säljs i, exempelvis burkar och
flaskor. De aktuella bestämmelserna avser material som kan komma i kontakt med livsmedel för
att förhindra spridning av farliga ämnen i sådana
kvantiteter att de vid överföring till livsmedlet
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medför hälsorisk för människor. Stora delar av
det nuvarande regelverket för material som kommer i kontakt med livsmedel är dock inte harmoniserat på EU-nivå. Eftersom det delvis saknas
harmoniserad lagstiftning om material i kontakt
med livsmedel kan medlemsstaterna alltså anta
nationella bestämmelser. Efter brexit kommer
dock inte det ömsesidiga erkännande som gör
handel möjligt vara självklart som på den inre
marknaden. Aktörerna kan komma att behöva
ställa om sin produktion och behöva tillverka särskilda förpackningar för att få tillträde till den
brittiska marknaden. För de skyldigheter som
följer av EU-reglerna om livsmedelsinformation
ska ansvaret ligga på en aktör inom EU, och när
Storbritannien blir ett tredjeland kommer det
ansvaret att fördelas om.
På områden som inte är helt harmoniserade
inom EU, exempelvis material i kontakt med livsmedel, går det inte eliminera alla handelshinder i
ett frihandelsavtal; EU har ingen enhetlig lösning
som Storbritannien skulle kunna harmonisera sig
med. Under rätt förutsättningar är dock ömse
sidigt erkännande av reglernas innehåll möjligt.
Mellan EES-länderna och EU innebär en sådan
lösning att de produkter som har sitt ursprung i
en stat inom EU eller EES och är lagligen satta på
marknaden i den staten ska ömsesidigt erkännas.
Cider omfattas av hygien- och tillsatsregler
som följer av livsmedelslagstiftningen, som efter
brexit kommer att bli specifikt brittisk och inte
EU-gemensam. Detta innebär att den, trots att
den ska följa principerna i WTO:s SPS-avtal,
riskerar att gradvis avvika från EU:s regler.
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Jästa drycker, såsom cider, omfattas av regler i
EU:s harmoniserade livsmedelslagstiftning. För
svensk cider bedöms konsekvenserna av brexit
bli ökad administration och tidsspillan till följd
införandet av importkontroll på brittiska sidan.
För drycker, liksom för andra produkter som
omfattas av livsmedelslagstiftningen, gäller att
utgångspunkten vid kommande nya avtal bör
vara att de principer som gäller inom EU bör
bevaras så mycket som möjligt för att undvika
handelshinder.
Brexit innebär att en relativt hög tull införs för
cider i Storbritannien. Varan bör därför omfattas
av tullfrihet genom ett frihandelsavtal.

Gasturbinmotorer
Gasturbinmotorer omfattas av helt egna regler,
under ansvar av europeiska byrån för luftfarts
säkerhet (EASA). Reglerna gäller såväl produktkrav som krav på den personal och de organisationer som jobbar inom sektorn och syftar ytterst
till att upprätthålla flygsäkerhet. Efter brexit
kommer Storbritannien inte att omfattas av den
harmoniserade lagstiftningen på luftsäkerhets
området. Då EASA är ett gemenskapsorgan får
brexit även till följd att Storbritannien inte kommer att delta i byråns verksamhet. Detta innebär
bland annat att det inte finns någon skyldighet för
Storbritannien att erkänna exempelvis typcertifikat som visar att motorerna uppfyller EASA:s
krav och vice versa.
Motorerna importeras främst till Sverige i samband med att motorer underhålls. Den mest

integrerande lösningen är medlemskap i EASA
såsom är fallet med EES-länderna, men detta
förutsätter att Storbritannien helt harmoniserar
sin lagstiftning med EU:s. Det finns också lösningar i form av bilaterala avtal (BASA) mellan EASA
och tredjeländer. Slutligen finns också möjligheten att ingå s.k. working arrangements som är
den minst långtgående lösningen, men som gör att
motorerna även fortsättningsvis kan importeras
och garanterar att EASA:s krav uppfylls.
Återinförande av tullar kommer att leda till
ökade kostnader. Alla varor bör därför omfattas

av ett frihandelsavtal med liberala ursprungs-
regler.
Kommerskollegium föreslår också att rådets
förordning 1147/2002, den så kallade luft
värdighetsförordningen, uppdateras så att tull
frihet kan medges vid import av delar, komponenter och andra varor som används vid
tillverkning, reparation, underhåll, ombyggnad,
modifiering eller omformning av luftfartyg.
Förordningen kan underlätta för många företag
som importerar dessa varor då företagen inte
behöver ta hänsyn till ursprungsregler.
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After Brexit
– recommendations for Swedish
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Preface

The exit of the United Kingdom from the EU – Brexit – will have a negative effect on Sweden’s
opportunities to trade with the UK. Trade in both goods and services will be affected. As the UK
is one of Sweden’s major trading partners with regard to import and export of both goods and
services, it is clear that the nature of the future relationship between the UK and the EU is
important for Sweden.
The National Board of Trade has been commissioned by the Swedish Government to produce
an analysis regarding trade between Sweden and the UK to serve as a basis for establishing
the Government’s priorities ahead of the upcoming negotiations on a new relation between the
EU and the UK. In this study, we have attempted to answer the Government’s questions and
have also brought attention to other issues that the National Board of Trade, in its capacity as
government agency for international trade and the internal market, considers to be of particular
importance for Sweden in the upcoming negotiations. Naturally, there are specific sectors that
are important for Sweden. However, in view of the degree of diversification of Swedish trade
with the UK and how intertwined the value chains are, and since the relevant regulations are
seldom sector-specific, one overall conclusion is that it is in Sweden’s interests to seek broad
solutions. The study therefore analyses specific sectors, several horizontal issues relating to
trade in goods and services in general as well as movement of persons, data flows and how
compliance with mutually agreed rules can be ensured.
The full report has been written in Swedish and contains chapters that can be read separately
and serve as a knowledge base or reference book in a number of separate sectors and
horizontal issues. This extensive summary in English includes the overall conclusions and
suggested priorities from the National Board of Trade.
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The study was carried out by a number of experts at the National Board of Trade. Senior
Advisers Henrik Isakson and Anneli Wengelin were responsible for coordinating the study.
The following colleagues were involved in the work: Head of Department Oscar Wåglund
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Lindeberg, Olivier Linden, Heidi Lund, Kristina Olofsson, Magnus Rentzhog and Petter
Stålenheim and researchers Linda Bodén, Erik Dahlberg, Anna Egardt, Sara Emanuelsson,
Fredrik Gisselman, Cyrille Hugon, Anders Karlsson, Agnes Nordwall, Johanna Nyman, Catharina
Rosqvist, Sara Sandelius, Åsa Sandström, Ilja Tykesson, Christopher Wingård and Hiba Zeydi.
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government agencies.
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Proposal in brief

The United Kingdom’s exit from the EU will
negatively affect Sweden’s opportunities to trade
with the UK. This analysis shows what issues
Sweden should prioritise from a strict trade
perspective in order to reduce the risk of trade
barriers arising after Brexit.
When the UK leaves the EU, the international
trade rules established under the auspices of the
World Trade organisation will be key, at least in
the event of a ‘no-deal’ Brexit, where no agreement is reached. The WTO rules are not as comprehensive as the EU internal market rules. This
may, at least in the long run, give rise to extensive
regulatory divergence, which will increase costs
for Swedish business. The mere risk of rules and
regulations drifting apart is sufficient to have negative effects for trade between the EU and the UK.
The purpose of the analysis is to identify what
is most important for Sweden in a future EU-UK
agreement, in order to mitigate the negative
effects of Brexit. The key sectors proposed as
Swedish priorities will need to be (1) particularly
important for Sweden’s trade with the UK and
(2) sectors in which Brexit might lead to significant trade barriers.
The risks posed by Brexit seem to be relatively
limited in some of the sectors where Sweden has
very specific interests (mineral oils, paper, wood,
iron and steel, protection of intellectual property
and retail trade). However, that only means that
the regulatory framework for bilateral trade in a
‘no-deal’ scenario, compared to the current situation, does not appear to create significant problems for those sectors as a whole. Still, individual
companies may be adversely affected, especially
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if their products are price-sensitive. Even if trade
in goods within these sectors will not be faced
with high customs tariffs, Brexit will mean more
administration and more requirements to be met,
such as customs formalities. This will increase
costs for business.
We conclude that focus should be on two
sectors in particular: motor vehicles and business
services. Motor vehicles is a sector with detailed
technical rules and high tariffs. In this sector, a
solution similar to those the EU already has with
Switzerland, Japan and South Korea may be
needed in order to avoid significant trade barriers.
Sector-specific solutions are not very useful
when it comes to business services, except for
certain professions. Instead, horizontal issues
are important, such as movement of persons and
data. These issues are important to trade in all
sectors, but particularly important to business
services.
As far as possible, the principles laid down in
the EU Services Directive, the Professional
Qualifications Directive and today’s EU model
for movement of data, need to remain in force
after Brexit. Issues concerning data flows can be
relatively easy to resolve, whereas movement of
persons will be more difficult.
A main conclusion in this analysis is that priority should be put to horizontal issues, such as
movement of persons and data, tariff-free access
with liberal rules of origin, trade facilitation,
openness in public procurement and ways to
assure compliance with agreed rules. These
broad issues are necessary preconditions for all
trade between Sweden (EU) and the UK after

Brexit, in any sector, for both economic and legal
reasons.
In economic terms, Sweden is a diversified
economy with interests in most sectors. Besides,
the business reality is that value chains make the
sectors interlinked. This is why the National
Board of Trade recommends the Swedish government to put priority to these horizontal issues in
the upcoming negotiations on a new EU-UK
trade relation.
In legal terms, the regulatory frameworks identified as keys for a specific sector, are often
equally important for other sectors. There may
be problems arising in one sector, but the solution is often found elsewhere. In addition, EU law
is a complex and comprehensive system, and it
would not be sufficient for the UK just to copy
current legislation into national law in order to
avoid trade barriers. Mechanisms to ensure compliance and to resolve disputes will be needed in
order to reduce future regulatory divergence.
This requires that a strong legal framework is
agreed upon between the EU and the UK. The
National Board of Trade proposes that Sweden
push for a far-reaching horizontal agreement,
binding the UK as close as possible to EU law.

The best solution from a Swedish point of
view would be for the UK to join the European
Economic Area (EEA). This solution is, in most
but not in all cases, the closest we get to maintaining status quo in EU-UK trade relations, and
it would mitigate the negative effects of Brexit.
Depending on the issue, other solutions may
be preferred. In some cases, the broad and deep
DCFTA with Ukraine would serve as a model,
whereas in other cases a customs union such as
that with Turkey would be more adequate – or a
model with many partial agreements, which is
the solution between EU and Switzerland. All of
these agreements “extend” EU law, its principles
and application to the other states.
A more traditional FTA will not solve all of the
potential trade barriers that Brexit may lead to.
This is true even if an advanced and ambitious
agreement along the lines of that with Canada
(CETA), Japan or South Korea, is chosen. Such
agreements generally both lack harmonised rules
and the principle of mutual recognition. This
means that the situation cannot remotely be
compared with today’s simple conditions for
trade between Sweden (EU) and the UK.
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1

Introduction

The UK’s exit from the European Union will affect
Sweden’s ability to trade with the UK. This study
analyses what Sweden can do to minimise the
risks of trade barriers arising after Brexit.
The National Board of Trade has been commissioned by the Swedish Government to make an
analysis of trade between Sweden and the UK,
in sectors that are of particular importance for
Sweden, which can serve as a basis for establishing the Government’s priorities in the upcoming
negotiations on a trade agreement between the
EU and the UK. In this study, we have provided
answers to the Government’s questions but also
brought attention to other issues that the
National Board of Trade, in its capacity as government agency for international trade and the internal market, considers to be of particular importance for Sweden in the negotiations.

The Government’s assignment
The Government has commissioned the National
Board of Trade to undertake “an in depth study on
Swedish trade interests in relation to the UK” In
order facilitate the Government´s prioritisation”
in the negotiations on a new trading relationship
with the UK following the decision by Britain to
leave the EU. The assignment was issued in October 2017 and the final report was presented to the
Government in February 2018.
The study consists of two parts. In the first part,
the National Board of Trade should “identify, on
the basis of existing statistics, which sectors in the
trade of goods and services between Sweden and the
UK are particularly important for the Swedish econ-
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omy and for employment in Sweden”. The National
Board of Trade should then select, in consultation with the Swedish Government Offices, a
number of sectors for more detailed analysis.
That analysis makes up Part 2 of the assignment
and deals with “how different future regulations
may affect trade in important sectors and whether
there are existing technical solutions in EU agreements or other solutions that may be desirable for
each sector”.

The UK’s significance as a
trading partner for Sweden
Brexit is an issue of economic importance for
Sweden since the UK is one of Sweden’s most
important trading partners. The UK is one of the
world’s largest economies, is geographically close
to Sweden and both countries form part of the
EU internal market. Final demand for Swedish
goods and services in the UK supported 66,000
jobs in Sweden in 2014.
The UK has become a more important market
for Sweden’s trade in services in recent years,
whereas the opposite is the case for Sweden’s
trade in goods. The value of Sweden’s goods
exports to the UK is nevertheless still higher than
the value of its exports of services, whereas the
value of goods imports from the UK is approximately the same as the value of the imports of
services.
In 2016, the UK was the sixth largest export
market (SEK 72 billion) and the fifth largest
import market (SEK 62 billion) for Sweden’s
trade in goods. At the end of the 1990s, 10 per cent

START

EU
law

Professional
qualiﬁcations
Movement
of persons
Intellectual
property
rights

FINISH
NT

EME

E
AGR

Data
transfer
Public
procurement

of Swedish goods exports went to the UK, though
the corresponding proportion has fallen to 7 per
cent over the past three years. The UK has also
gradually become a less important exporter of
goods to Sweden. At the end of the 1990s, the UK
accounted for 11 per cent of Sweden’s imports of
goods, whereas the corresponding proportion has
fallen to 6 per cent over the past three years.
The UK was the third-largest market (SEK 52
billion) for Sweden’s exports of services in 2016
and the largest market for imports of services
(SEK 62 billion). Swedish trade statistics for services distributed by country have only existed
since the mid-2000s. At present, as was also the
case then, 10 per cent of Sweden’s exports of services go to the UK. Nevertheless, as far as imports
of services are concerned, the proportion from
the UK has risen from 10 per cent to 12 per cent
over the same period.
In addition, Swedish-owned subsidiaries established in the UK had a turnover of SEK 195 billion
in 2015, which accounted for just over 6 per cent
of total turnover for Swedish-owned subsidiaries
abroad. UK-owned subsidiaries abroad had
44,000 employees in Sweden in that same year.

Conclusions from the National
Board of Trade’s previous
study on Brexit
In March 2017, the National Board of Trade submitted its first study on Brexit1 to the Government. That study analysed the overall consequences of Brexit. The assignment included
1

identifying options for a future regulatory framework for trade in services and for customs tariffs
and trade procedures.
The starting point for the analysis was the current situation and the aim was to provide an overall analysis of the rules governing trade at present, both within the EU and with third countries.
The analysis aimed to make it possible to compare trade with the UK after Brexit, when the UK
becomes a third country and trade must take
place on the basis of the EU rules for trade with
third countries. Existing solutions in the form of
a customs union (only for goods), the European
Economic Area (EEA), free trade agreements
such as the agreement with Ukraine (DCFTA),
the agreement with Canada (CETA) and how
trade would take place in the event of a ‘no-deal’
Brexit, where no agreement is reached and trade
is based on the rules of the World Trade Organization (WTO)
One overall conclusion was that Brexit, regardless of solution, will make trade between the EU
and the UK more complicated compared to the
current situation. Customs formalities will be
reintroduced from the date on which the UK is no
longer a member of the EU. That will mean more
administration, higher costs and less predicta
bility in the flow of goods. One exception is in the
area of services, where one of the alternatives,
namely the EEA option, would not mean any
deterioration compared to the current situation.
Another conclusion is that trade in goods and
trade in services differ with regard to the possi
bility of finding new or innovative options that

See Brexit, Options for a future regulatory framework for trade in services and customs and trade procedures between the
EU and the UK. The National Board of Trade 2017.
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would mitigate the negative effects of Brexit. As
far as goods are concerned, there are no comparable alternative solutions. It is simply not possible to be partially included in the customs territory. Trade in services does not depend on
customs tariffs and rules of origin, which makes it
easier to find alternative solutions.
One aspect that is common for goods and services is the uncertainty regarding the economic
consequences of the various options. Trade and
companies adapt according to opportunities and
obstacles. Trade patterns are therefore not static
and it may be assumed that companies would prioritise other markets over the UK if the UK leaves
the internal market.
A more overall conclusion is the clear value of
the internal market for trade in goods and services when the internal market is measured
against other options. Even the option that is
sometimes suggested as the most ambitious,
i.e. a deep, wide-ranging free trade agreement
such as those with Canada, Ukraine or South
Korea, fails to provide the same advantages as the
internal market.
This study is also based on knowledge and
insight from the previous study. The National
Board of Trade verifies that the conclusions of
the previous study still apply and have become
even more valid. No specific solution has proved
to even come close to the current situation and
the conditions applying to the UK, as a former EU
Member State, differ from those applying to
agreements with other countries such as Norway,
Ukraine and Canada. The National Board of
Trade’s assessment is that the best solution for
trade would be to maintain the current situation,
to the greatest extent possible. For that reason, in
this study we have analysed and identified the
components of various agreements that together
result in a situation that as much as possible corresponds to the current situation.

The National Board of Trade’s
overall approach
The first part consists of a statistical analysis in
which we have chosen to carry out an ambitious
analysis of Swedish interests. This part was written before Part 2 was begun, which was necessary
to enable us to select the sectors on which the
analysis would focus.
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The second part, which makes up most of the
study, is an analysis of rules and is generally of a
more legal nature. Fifteen experts at the National
Board of Trade answered the following questions
within their respective areas of expertise:
1. What are the EU regulations within your area
of expertise/sector?
2. What will happen in the event of a ‘no-deal’
Brexit?
3. What desirable solutions exist for preserving
the current situation of frictionless trade with
the UK as far as possible?

Selection of Swedish priority
sectors
The most basic analysis of a country’s trading
interests with another country is based on the
country’s exports. Such analyses often include
only goods, because it is for trade in goods that
detailed, reliable statistics are available. Nevertheless, in this study we have also included trade
in services, even though the data are significantly
more aggregated. This was also included in the
assignment. The UK is not just one of Sweden’s
most important export markets, it is also one of
the countries from which Sweden imports the
most. We have interpreted trade to mean both
exports and imports. British products are in
demand on the Swedish market among both companies and consumers. It is therefore in Sweden’s
interests to be able to export and import with as
few obstacles as possible after Brexit.
We have analysed the statistics at both the sectoral level and at the more disaggregated product
level (for goods) in order to identify the products
that were of greatest importance for the bilateral
trade during the 2014–2016 period.
By producing these statistics, we gain an overall view of which goods and services Sweden
trades most with the UK in absolute figures. However, since our study aims to propose priorities
that are important for Sweden in particular, we
have also chosen to compare Sweden’s trade with
the UK with the other EU Member States’ trade
with the UK. We thus also obtain a relative view
of the situation. The sectors we point out as being
of particular importance for Sweden are those
that account for a greater proportion of Sweden’s
exports and/or imports, compared to the other
EU countries’ trade, with the UK. In other words,

the sectors identified are sectors in which
Sweden has specialised its exports or in which
the need for UK imports is particularly great.
These are sectors to which Sweden, from an economic point of view, should pay extra attention in
the Brexit negotiations because other EU Member States do not have the same economic interest in doing so.
However, we have not confined ourselves to
base our selection solely on traditional trade statistics, as above. We have also analysed the
domestic added value of exports to the UK. That
means that we analyse how much of the value of
Swedish exports to the UK is generated in Sweden and therefore contributes to Swedish GDP.
Imported goods and services inputs included in
the exports are therefore subtracted. That provides a fairer picture of how much value for the
Swedish economy that is actually generated by
exports to the UK. Swedish exports of fish is the
most striking example of why this is relevant.
Sweden’s exports consist largely of Norwegian
fish that is only distributed via Sweden. This
appears as a significant export sector in the traditional trade statistics, but taking into consideration what it actually contributes to the Swedish
economy, it is of almost no significance.
In addition to the trade statistics, the Government has also asked the National Board of Trade
to consider the impact on jobs in Sweden. We
have used statistics that link the added value to
employment in each sector in order to ascertain
how many jobs are supported by exports to the
UK. The sectors that are considered to be particularly important for Sweden should therefore
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preferably generate significant value for the Swedish
economy and contribute to Swedish employment
through its exports to the UK.
Finally, we have analysed data on Swedishowned subsidiaries’ turnover in the UK. A large
proportion of Swedish companies’ sales in the
UK take place through commercial presence in
the UK that involve both shops and factories.
That is particularly relevant for exports of services where sales through commercial presence
are regarded as exports according to the trade
policy definition. If we only look at cross-border
exports, that export channel would be missed.

The most important sectors
for trade in services between
Sweden and the UK
As far as services are concerned, we have concluded that the following sectors are of particular
interest to Sweden:
•• Business services, particularly R&D services
and computer related services
•• Retail trade
•• Charges for the use of intellectual property
The category of other business services is the
most important. It is, as the name suggests, a
broad group of business-related services in which
research and development (R&D) in particular is
of great importance. Computer related services
are also important for Swedish exports.
The other two service sectors both need to be
explained, since it is not obvious what they contain. The first is retail trade. Retail trade consists
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Priority sectors with particular importance for Sweden’s trade
with the UK compared to the other EU countries’ trade
SERVICES
Business services

Motor vehicles

Other business services (particularly
R&D services)

Chassis fitted with engines

Telecommunications and information
services (particularly computer related
services)

Parts and accessories for motor
vehicles

Charges for the use of intellectual property
Retail trade

GOODS
Paper and paper pulp
Uncoated kraft paper and paperboard
Uncoated and coated pater and
paperboard
Chemical wood pulp
Newsprint
Wood products
Wood from coniferous trees
Iron, steel and metals
Iron ore
Silver

Cars

Rubber tyres
Certain specific machines and
mechanical appliances
Fork-lift trucks
Parts for combustion piston enines
Compressors and air pumps etc.
Parts for gas turbine engines
Brewery products
Cider
Miscellaneous articles
Nappies, sanitary products
Mineral oils
Refined mineral oil products
Crude mineral oil
Italics = primarily an import interest

Flat-rolled products of iron or steel
Stainless steel

of sales of goods and services from shops to customers and can take place through physical shops
or via e-commerce. Regardless of whether goods
or services are sold, retail trade is considered as a
service activity because the added value generated consists of services such as logistics, marketing and customer services, etc. – i.e. acting as an
”intermediary”.
The third service sector is charges for the use of
intellectual property. This is often a question of
income from licences that entitle a company to
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use a particular intellectual property right, e.g. a
patent. The export in this case is when a company
in Sweden has an intellectual property right that
it grants a UK company the right to use in
exchange for payment, and vice versa for imports.
This is not a “sector” in the ordinary sense. Holders of intellectual property rights exist in all sectors and the income from this is also spread out
over a number of different sectors, albeit to a differing extent. When it comes to income from
intellectual property rights, Sweden is much

more dependent on the UK than the other EU
Member States are, with regard to both exports
and imports. This is a clear Swedish interest that
stands out in the statistics. Income from licenses
account for 20 per cent of Sweden’s total exports
of services to the UK, which is significantly more
than the exports from other EU Member States
to the UK. Trade in this “sector” is almost exclusively related to licences for the use of R&D
results.
Two sectors that are not included in the analysis deserve to be mentioned. The largest sector for
Sweden’s imports of services from the UK consists of travel services. Swedes travel to the UK
much more than other Europeans do. Despite this,
travel is not included in our analysis. The National
Board of Trade concludes that, in general, there
are few trade barriers in this sector and our
assessment is that there is a great deal of interest
from both the Swedish/EU side and the UK in
ensuring that this situation continues to exist.
The financial sector is also not included.
According to available statistics, Sweden imports
financial services from the UK to a significantly
smaller extent than most other EU Member
States. The same applies to Swedish exports to
the UK and, according to the statistics on total
sales of Swedish-owned subsidiaries in the UK,
the financial sector is not one of the largest. However, it is possible that the Swedish relationship
with the UK financial sector is not captured in the
sources we are using for our analysis. Theoretically, this could be the case if Swedish companies’
(for example Swedish banks’) international activities are structured in a way that differs from the
way companies from other EU Member States are
organised. If, for example, Swedish-owned companies established in the UK purchase services
from UK financial companies, that would not end
up in the trade statistics because the transaction
is taking place within the UK.
To sum up, as far as services are concerned, the
broad statistics prevent us from being excessively detailed in the choice of sectors. Swedish
interests in the area of services consist of a broad
variety of different business services as well as, de
facto, a number of large Swedish retail trade companies. The significance of continued income
from intellectual property rights applies to trade
in both goods and services and is an important
horizontal interest for Sweden.

The most important sectors
for trade in goods between
Sweden and the UK
As far as goods are concerned, we are able to identify Sweden’s particularly important interests
with much greater certainty. The sectors/
products that are primarily an import interest
are in italics. In other words, the remainder are
primarily export interests:
•• Mineral oils (especially refined mineral oil
products and crude mineral oil)
•• Wood and wood products (especially wood
from coniferous trees)
•• Paper and paper pulp (especially uncoated
kraft paper and paperboard, uncoated and
coated paper and paperboard, chemical wood
pulp and newsprint)
•• Motor vehicles (particularly chassis fitted with
engines, cars, parts and accessories for motor
vehicles and rubber tyres)
•• Iron, steel and metals (particularly iron ore,
silver, flat-rolled products of iron or steel and
stainless steel)
•• Certain specific machines and mechanical
appliances (fork-lift trucks, parts for com
bustion piston engines, compressors and air
pumps, etc. and parts for gas turbine engines)
•• Cider
•• Miscellaneous articles – nappies, sanitary
products
The value of exports of refined mineral oil products varies greatly from one year to the next, but
over the past three years, the sector has
accounted for a full fifth of Sweden’s exports of
goods to the UK, which by far makes it the largest
export sector, ahead of motor vehicles. The UK
was also the largest market for Sweden’s exports
of such products. Since Sweden has no oil sources
of its own, crude mineral oil is imported primarily
from Russia and Norway, but also from the UK.
Crude mineral oil is the second largest sector for
Sweden’s imports of goods from the UK, after
motor vehicles. Unlike motor vehicles, however,
the sector is significantly more prominent for the
Swedish-UK trade than it is for the trade between
other EU Member States and the UK.
We also gather that goods originating from the
forestry industry (wood and paper) are particularly important Swedish priorities. The UK, along
with Norway, is by far Sweden’s most important
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market for wood products. That also means that
even if companies in the forestry sector are not
directly affected by Brexit insofar as they do not
export (felled) wood to the UK to a great extent,
they are indirectly exposed because companies
higher up the processing chain that produce goods
with wood as an input largely export to the UK.
It must be noted that motor vehicles as a sector
is not a specific Swedish export interest but only a
specific Swedish import interest, when it comes
to trade with the UK. The sector is the second
most important for Swedish exports to the UK in
absolute terms, but in relative terms it does not
stand out compared to other EU Member States’
exports to the UK. Put differently, Sweden is not
as dependent on motor vehicles in its exports to
the UK as is the case for several other EU Member
States. The sub-sector consisting of chassis fitted
with engines are nevertheless a specific Swedish
export interest. Since trade within the motor vehicles industry is substantial between our countries,
there is reason to believe that Swedish and UK
companies collaborate in value chains with large
numbers of small companies involved, we have
chosen to include the entire sector in the analysis.
Furthermore, we conclude that there are a
number of other products where Sweden has
specific export interests compared to other EU
Member States: iron ore, silver, flat-rolled iron
and steel products, fork-lift trucks, sanitary products and cider. On the import side, we note stainless steel and a number of different advanced
products from the engineering industry.
A few words about important Swedish industries that are not included in the analysis. The
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pharmaceutical industry is not included because
it is neither a specific export nor import interest.
Trade in pharmaceutical products between Sweden and the UK is extensive, but both our exports
to and imports from the UK account for a lower
proportion of total exports and imports for us
than for several other EU Member States. Nevertheless, that does not mean that the interests of
the pharmaceutical products industry are not
taken into consideration in the analysis. Several
of the regulatory areas that are analysed, for
example regulations on intellectual property
rights, are highly relevant for the pharmaceutical
industry. The same applies to other industries
that are not included in our study. Industries are
also linked to one another. For example, we have
not studied the textile and clothing industry, but
inasmuch as its sales take place via retail trade,
which is included in the study, several important
issues for the textile and clothing industry are
discussed.

Analysis of new sectors and
sectors not selected
The conclusions in the study are based on an
analysis of the current situation. We have not speculated on which sectors and products may be of
importance in the future, even though, for each
sector, we provide a very brief account of the
development of trade in recent years. The economy is dynamic and what is important today will
not necessarily be important tomorrow, including when an agreement has been finally negotiated and approved. This is an issue in all negotia-

tions on free trade agreements, not just with the
UK. Because it often takes several years to negotiate an agreement and have it approved, there may
have been a shift in offensive national interests
during that period. It is nevertheless likely that
the broad sectors we have identified above will
also continue to make up important parts of
Sweden’s economic exchange with the UK in the
future. Individual products such as cider, nappies
or fork-lift trucks are naturally more uncertain.
The sectors we have chosen for the analysis
together account for just over half of Sweden’s
total trade in goods and just under half of
Sweden’s total trade in services with the UK. That
means, as discussed above, that other sectors and
companies also trade with the UK. The fact is that
Sweden among the most diversified economies in
the EU (the sixth most diversified in EU27)2 and
no specific sector or even sectors, dominate the
trade flow. Outside of the large economies, which
are the most diversified for natural reasons, only
Belgium is more diversified. With a few notable
exceptions (primarily agricultural products not
produced in Sweden), Sweden has interests, to a
greater or lesser extent, in all issues relating to
trade with the UK. Some other Member States
may have an interest in pursuing certain relatively small interests with the UK, but Sweden’s
interests should be to push for broad, horizontal
solutions. The fact that we draw that conclusion
is not just to do with our diversified economy, but
is also the result of the analysis of regulations set
out below.
2.

Our analysis of regulations
and its starting points
The other part of the assignment consists of an
analysis of regulations for the sectors identified
above. This has been carried out according to the
following structure. First we identified the rules
and forms of cooperation existing within the EU
at present (and, whenever relevant, outside the
EU) which affect trade between the UK and
Sweden. That is something which affects trade
between all EU Member States. Sometimes, trade
is not affected to any great extent by EU rules and
forms of cooperation and where that is the case,
Brexit is not considered to have great impact in
that regard.
Thereafter, we have based our analysis on the
scenario in which the UK leaves the EU without
any agreement whatsoever, i.e. the ‘no-deal’ scenario or ‘hardest’ possible Brexit. In that case, the
WTO rules or, in certain cases other international
regulations and/or national rules, will apply. We
do not speculate on the possible extent of the difficulties for trade from a purely quantitative
point of view, but instead point out and discuss
the nature of the trade barriers that may arise.
Sometimes these consist of new costs for companies, but more often they consist of uncertainty –
something that companies generally dislike – and
slower deliveries and more bureaucracy in the
form of permit procedures and licences etc.
Sometimes we ascertain that the effect will be
small or non-existent.

Letterone, Global Perspectives Series Indigo Score, available via http://global-perspectives.org.uk/indigo-score/table/
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Finally, we have identified solutions to minimise the negative effects of Brexit, i.e. various
solutions for agreements in order to ensure that
the new situation will stay as similar as possible
to the current situation, with the fewest possible
problems for Swedish companies. In other words,
what we identify is what the least disruptive solution for trade would be, without making other
considerations. We have identified components
in existing free trade agreements, but we also put
forward proposals for solutions that have never
been tested in FTAs but which exist in the EU
internal market. We put forward recommendations regarding the best solutions from the point
of view of trade, but also alternative solutions in
the event that the preferred solutions would
prove to be difficult to implement in technical or
legal terms.
As previous studies from the National Board of
Trade have shown, Brexit is negative from the
point of view of trade. The EU internal market
aims to make trade easier in a wide sense. That is
its core task. The four freedoms are basic pillars
of the EU even though the EU also contains a
series of other components. That means that any
country that leaves the Union will reduce its integration with the rest of Europe. Trade will be
more difficult if a country leaves an internal market that aims to achieve economic integration
between the parties. Our starting point is therefore to minimise the damage by attempting to
maintain as much of the status quo as possible in
trade policy relations with the UK.
Another important starting point is the fact
that we do not take into consideration what
agreements may be entered in order to regulate
the transition period. Our focus is on the final
relationship that, it appears at the time of writing,
will begin to apply after 2020.

Method and sources
A large number of the National Board of Trade’s
experts in a range of trade policy issues have contributed to the study. Besides the factual expertise they already possess, they have identified
other bodies with detailed knowledge with which
there has been extensive contact. This applies to
various other Swedish government agencies as
well as industry organisations and individual
companies.
It must be pointed out that, unlike the choice of
sectors, which was made in a scientific manner,
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the choice of regulations for analysis was based
on completely different grounds. The regulations
have been identified but they cannot be weighed
against each other in order to answer the question “what is most important?”. In view of the
complexity of the rules applying to the EU internal market, it is difficult to identify whether trade
is facilitated most by individual sector regulations or horizontal rules. In most cases we simply
do not know which regulations are the most
important for the various sectors and many companies also appear not to have carried out any
such evaluation.
The general impression we have gained is that
the companies we have been in contact with find
it difficult or impossible to foresee the consequences of Brexit. Many feel a general concern
over future business connections, but find it difficult to point to any specific problems that may
arise and therefore also find it difficult to identify
solutions. Some companies have stated that they
are not concerned and, in cases where specific
elements for concern have been cited, these have
often related to horizontal rules such as trade
procedures, data protection and movement of
persons rather than sector-specific rules.

What is excluded from the study
The National Board of Trade’s analysis is both
detailed and wide-ranging, but it does not claim
to cover every aspect of Brexit, not even all trade
related aspects. Brexit uncovers many complex
technical issues – a seemingly never-ending
quantity – and the National Board of Trade has
focused on the issues that that we consider to be
most relevant to the assignment.
The starting point of the study has been to analyse the rules and cooperation required to enable
goods and services to be bought and sold
between Sweden and the UK after Brexit under
conditions that are as close as possible to those
currently applying. That is not the same thing as
retaining all current rules and regulations. There
are issues that are different in nature and that
aim instead to ensure a level playing field among
companies. It is possible to carry on trade without such rules, but there is a risk that it will lead
to a distortion of competition, which would have
negative effects. This is then followed by countermeasures to attempt to rebalance the situation in favour of a country’s own companies,
which often makes the situation even worse.

This, specifically, is largely a question of EU
rules on state aid, competition regulations and
trade defence instruments. The overall significance of equal competition conditions in relation
to the UK is not analysed.
Another important dimension of this issue is
the EU’s environmental policy and social dimension. The social dimension is not discussed at all
in this study, whereas environment policy is only
discussed inasmuch as it relates to technical
rules that aim to guarantee that certain goods are
not environmentally hazardous in themselves, i.e.
it has nothing to do with production methods,
but only with their final quality.
These issues are often not governed in such a
far-reaching manner in FTAs, regardless of the
breadth and depth of the agreement. Nevertheless, there is reason to believe that this could
change in a future agreement with the UK
because that country’s close economic relations
with EU mean that both environmental and
social aspects are of key significance.
It is also important not to interpret the proposals put forward by the National Board of Trade as
a complete solution. The recommendations
made must be considered alongside other important issues and weighed against them in order to
achieve a balanced comprehensive solution.
There is also one more long-term and potentially key aspect relating to the EU’s future that is
not addressed in the Government’s assignment
or in the study. Other EU Member States could
use Brexit as an example to call for their own
bespoke relations with the EU or choose to follow the UK and leave the EU. The risk of fragmentation or simply of dissolution of the EU internal
market is difficult to estimate, but such a development would have devastating consequences
for Sweden’s ability to trade.
As the Government’s trade and internal market
agency, the National Board of Trade must take
different aspects into account in our analysis of
Brexit. The difficulty with such an analysis is that
there is an inherent conflict between the interests, on the one hand, in preserving as close a
trading relationship as possible with the UK and,
on the other, the interest in minimising the risk
that other Member States may leave the EU. The
deeper the trading cooperation with the UK as a
non-EU-member, the more attractive it may be
seen by other countries to consider leaving the
EU as well. In this study, the National Board of

Trade has not considered where the balance
between those two interests lies.
Nevertheless, according to the assignment for
this study, the National Board of Trade should
focus on “trade in goods and services between
Sweden and the UK”. The delimitation of the
assignment means that we therefore disregard
the wider issue of the EU’s future and what
effects an agreement with the UK may have on a
well-functioning internal market in the long term.
The solutions and proposals presented in the
study must therefore only be seen against the
background of the aim to protect Sweden’s current interests with regard to trade in goods and
services with the UK.

The regulations that have been
studied
We have analysed existing harmonised rules that
have a considerable impact on trade in the sectors and of the products we identified as being of
particular interest for Sweden. As far as goods are
concerned, that means technical rules and, as
appropriate, sanitary and phytosanitary (SPS)
rules packaged in a number of different EU directives and regulations that aim to ensure the quality of goods in different ways. Furthermore, as far
as goods are concerned, we analyse what customs
tariffs could be introduced in the event of a ‘nodeal’ Brexit. If a free trade agreement is concluded, rules of origin will nevertheless be
required in order to manage the tariff preferences
and we have also analysed this. As far as trade
procedures are concerned, the regulations were
analysed in the National Board of Trade’s earlier
study on Brexit from 20172. In the area of trade
procedures, the focus in this analysis is on solutions to mitigate the negative consequences.
As far as services are concerned, a corresponding analysis is more difficult, primarily because
we have no detailed knowledge of what services
are traded. In addition, the existing rules are
often not sector-specific or even EU rules, but are
purely national. This trade is often based on the
principle of mutual recognition. We have also
analysed the significance of this horizontal principle and it naturally also applies to goods in
cases where it is relevant.
A narrow analysis of the rules and principles
that can be clearly linked to a specific sector or
product would not have been an adequate
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response to the Government’s assignment. Even
though the Government is looking for a sector
analysis, the National Board of Trade has carried
out a study largely focusing on horizontal issues.
Most regulations are not designed to apply only
in a particular sector. The purpose of the regulations is not just to regulate a particular type of
economic activity restricted to a particular industry. Instead, they aim to achieve a range of objectives covering several different sectors and occasionally over the whole economy. For that reason,
this study has focused on both specific sectors
and on horizontal issues that are relevant to large
sections of the trade in goods and services.
All sectors are nowadays dependent on the free
flow of data between the UK and the EU. In the
same way, all sectors are dependent on the ability
to send personnel across the border in order to
deliver services and carry out assignments and
on the fact that these professional qualifications
are recognised on the other side of the border.
The fact is that without free flow of data and persons, all sectors will suffer, albeit some more than
others. It is in Sweden’s interest to ensure that
these flows remain as free as possible.
We also analyse public procurement. It is probably not relevant to all sectors, but procurement
of works, goods and services amounts to 14 per
cent of the UK’s GDP. For some of the sectors that
have been identified as being of particular interest
to Sweden, the UK public sector can be an important buyer. This applies, for example, to timber
products (as construction products), R&D services or business services (where the public sector

accounts for more than a quarter and a fifth,
respectively, of total UK demand). Ensuring that
the UK market for procurement is kept as open as
possible should be a priority for Sweden.
Intellectual property rights have been
described as a “sector” above. In fact, they are a
horizontal issue for all sectors, not least for R&D,
which is one of the sectors we analyse, but particularly for sectors that have a high “creative
content”. We analyse the rules for both patents
and trademarks. A country like Sweden, that
places a great deal of emphasis on advanced technology and design, etc. and that has several large
valuable trademarks, is dependent on continued
strong protection for intellectual property rights
in the UK after Brexit. That is clearly a strong specific Swedish interest.
The table below summarises the results of our
review of relevant rules and shows which rules
appear most relevant to which sectors.
Finally, there is an overall horizontal issue that
applies to the legal framework for a future agreement between the EU and the UK. Naturally, it is
fundamentally in Sweden’s interests that everything agreed above must work in a manner
involving legal certainty. How will future disputes be settled? How do we ensure that Swedish
companies are able to assert their rights under
the agreement before UK authorities and courts?
And how do we ensure that authorities and courts
will safeguard those rights in a correct, uniform
manner? Bearing in mind the horizontal nature of
this fundamental issue and the fact that, in part,
we begin the analysis of the rules at that point.

Most relevant EU rules for trade in the sectors of interest to Sweden
Sectors of interest
to Sweden

Horizontal rules

Sector-specific rules

Business services

• Intellectual property rights
• Public procurement
• Data transfers
• Movement of persons
• Professional qualification
• EU rules on services and establishment

• Lawyers: The Lawyers Directive
• Auditors: The Auditors Directive
• Accounting rules

Retail trade

• Intellectual property rights
• Data transfers
• Movement of persons
• EU rules on services and establishment

• E-commerce: the Electronic Commerce Directive,
regulations on choice of law and jurisdiction,
the Consumer Protection Directive
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Sectors of interest
to Sweden

Horizontal rules
Trade procedures
Customs tariffs and rules of origin
Technical rules
EU rules on chemicals
Public procurement
Data transfers
Movement of persons

Sector-specific rules

Mineral fuels

•
•
•
•
•
•
•

• The Fuel Quality Directive

Timber products

• Trade procedures
• Customs tariffs and rules of origin
• Sanitary and phytosanitary rules
and technical rules
• Intellectual property rights
• Public procurement
• Data transfers
• Movement of persons

• The Plant Protection Regulation
• The Timber Regulation
• The Building Products Regulation

Paper and paper pulp

•
•
•
•
•
•
•

Trade procedures
Technical rules
EU rules on chemicals and biocides
Intellectual property rights
Public procurement
Data transfers
Movement of persons

• The Packaging Directive
• The Regulation on materials and articles
intended to come into contact with food
• The Regulation on voluntary environmental
labelling

Motor vehicles and
components for
motor vehicles

•
•
•
•
•
•
•
•

Trade procedures
Customs tariffs and rules of origin
Technical rules
EU rules on chemicals
Intellectual property rights
Public procurement
Data transfers
Movement of persons

• EU rules on type approval for motor vehicles
• The Regulation on emission standards
• The Directive on dimensions and weights of
motor vehicles
• The Directive on pyrotechnic articles
• EU rules on cooling, air-conditioning and
heating pump equipment
• The Directive on end-of-life vehicles
• The Directive on solvents
• The Battery Directive

Iron, steel and metals

•
•
•
•
•
•
•
•

Trade procedures
Customs tariffs and rules of origin
Technical rules
EU rules on chemicals
Intellectual property rights
Public procurement
Data transfers
Movement of persons

•
•
•
•

Fork-lift trucks and
air pumps

•
•
•
•
•
•
•
•

Trade procedures
Customs tariffs and rules of origin
Technical rules
EU rules on chemicals
Intellectual property rights
Public procurement
Data transfers
Movement of persons

• Fork-lift trucks: the Machinery Directive, the Low
Voltage Directive and the Electromagnetic
Compatibility Directive and the Radio Equip
ment Directive
• Air pumps: the same as EU rules on fork-lift
trucks and the RoHS 2 Directive and EU rules on
extractor, air source and geothermal heat
pumps

Cider

• Trade procedures
• Customs tariffs and rules of origin
• Sanitary and phytosanitary rules and
technical rules
• Intellectual property rights
• Data transfers
• Movement of persons

• The Food Ordinance
• The Regulation on the provision of food
information to consumers
• The Regulation on materials and articles
intended to come into contact with food

Nappies and sanitary
products

•
•
•
•
•
•
•

Trade procedures
Technical rules
EU rules on chemicals
Intellectual property rights
Public procurement
Data transfers
Movement of persons

• The Regulation on the field of civil aviation
• The Regulation on trade in dual-use products

Gas turbine engines

•
•
•
•
•
•
•

Trade procedures
Customs tariffs and rules of origin
Technical rules
EU rules on chemicals
Intellectual property rights
Data transfers
Movement of persons

• The Regulation on the field of civil aviation
• The Regulation on trade in dual-use products

EU rules on building products
EU rules on motor vehicles
EU rules on machinery
The Regulation on imports of certain iron and
steel products originating in certain third
countries
• The Regulation on trade in dual-use products
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2

Horizontal issues

The legal framework
EU law ensures the functioning of the internal
market in two ways. The first approach aims at
limiting the ability of Member States to restrict
the free movement of goods, services, persons
and capital. This negative approach consists notably in prohibiting national trade barriers such as
discriminatory requirements. The second
approach, also called “positive integration”, consists in harmonizing national rules in a number of
different areas. The introduction of common rules
to all Member States makes it easier for companies to trade throughout the EU. The objective is
to make it just as easy to trade between Malmö
and Manchester as it is between Umeå and Malmö.
Harmonisation takes place through regulations,
directives and decisions and in some cases by reference to standards. The European Commission
and a number of mechanisms responsible for
cooperation within the EU carry on oversight to
ensure compliance with EU law in practice.
EU law stands above national law and has direct
effect, i.e. companies and individuals may rely on
their rights under EU law before authorities and
courts. National courts are therefore obliged to
apply EU law, for example in disputes between
companies and a Member State’s authorities. The
EU Court of Justice is the supreme instance for
the interpretation of EU law and therefore guarantees uniform application of the rules within the
EU. All in all, this means that EU rules are applied
in an effective manner, which in turn helps to
make the EU the world’s most economically integrated region. It also means that a country that

68

leaves the EU automatically places itself outside
this integration process and therefore becomes
more difficult to trade with. Rather than a political
judgment, this conclusion is a technical consequence of a country leaving an integrated union.
In the event of an exit from the EU that is not
followed by an agreement between the UK and the
EU, trade will instead largely be governed by the
World Trade Organisation, WTO, and also to some
extent by other international agreements, EU
rules on trade with third countries and national
rules. EU rules on the internal market are more
ambitious than the rules that will apply outside
the EU. Once outside the EU, the UK will have
more room to manoeuvre in order to implement
its own trade policy and the risk of trade barriers
between the EU and the UK will therefore increase.
The UK has been a member of the EU since 1973
and its laws and regulations are largely based on
EU law. In order to avoid too radical changes after
Brexit, the UK is planning to transpose all applicable EU legislation into national law through what
is referred to as the Withdrawal Bill. Around
20,000 EU rules are concerned. From day one
after leaving the EU, the UK’s intention is for all
national rules to be identical to the EU’s. After
that, the UK is free to begin amending its laws, for
example if it is considered necessary in terms of
the UK’s national interests or if the UK is not otherwise bound in an agreement. This could gradually lead either to a wide divergence in legislation
(the UK’s and the EU’s rules drift apart) or to only
minor deviations. In this study, we avoid speculating on what changes the UK may make to laws. It
is sufficient to state that the UK can make changes

in order to go from a situation in which companies know that the same rules apply both in
Sweden and the UK, to a situation in which that is
not necessarily the case. This introduces quite
considerable long-term uncertainty in most
transactions between Swedish and UK companies.
However, problems will occur even if the UK
refrains from making changes to EU rules that it
has adopted as its own, which appears unlikely in
view of the reasons why the UK voted to leave the
union. Laws and regulations do not live in a vacuum. EU legislation cannot be copied directly
with the same effect as though the UK had
remained in the EU. An EU legal act is based on
EU principles and refers to rules in the Treaty and
other EU legal acts that are interpreted by the
Court of Justice. The coherence of the EU regulatory framework means that it is not possible to
isolate an EU legal act from its context and transplant it to a foreign legal system without its content being changed. Even if EU laws are copied
into UK law word for word, they will thereafter
exist in a UK legal system, refer to UK legal principles and be interpreted by UK courts. Right
from the start, situations will occur in which the
same legal texts take on different meanings in the
EU and the UK.
Moreover, some parts of EU legislation cannot
be copied into UK law. The parts that relate to
cooperation, trust and reciprocity between Member States, for example the principle of mutual
recognition, cannot simply be duplicated
through a unilateral measure, as is proposed with
the Withdrawal Bill. An agreement with the EU is
required in order to achieve this.

In addition, there is a dynamic dimension in
that laws and rules are constantly changed
through political decisions and case-law. The
divergence of rules becomes inevitable and will
probably be greatest in the areas where rules
develop and change fast, for instance in the areas
where technological development moves quickly.
Considering that these are often the most
dynamic parts of the economy, this is a considerable concern.

Legal solutions in an
agreement with the UK
To function well, a trade relation between the EU
and the UK will require compliance with the commitments deriving from any future agreement.
Ambitious compliance mechanisms, like those
currently in place in the EU, should therefore be
introduced in the agreement. The National Board
of Trade considers that these must ensure that
any disputes between the parties to the agreement can be resolved effectively and that traders
can be permitted to assert their rights before
authorities and in national courts. Furthermore, it
is recommended that mechanisms be introduced
to ensure that the agreement is interpreted in
accordance with EU law. As shown below, these
mechanisms are interlinked.
In general, free trade agreements contain provisions on dispute settlement between the parties to the agreement. They can only be used by
the parties to the agreement, i.e. the States, and
cannot be used directly by traders, for example.
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That means that traders have a limited ability to
ensure that their rights under the agreement are
safeguarded because they must persuade their
State to initiate proceedings if they consider that
the agreement has not been interpreted or
applied correctly. As an absolute minimum, the
National Board of Trade recommends that the
agreement with the UK contain a robust system
for resolving disputes between the parties.
To ensure uniform interpretation of EU law in
the event that EU legal provisions are included in
the agreement, a requirement can be introduced
stating that an arbitration panel must request a
preliminary ruling from the EU Court of Justice
in the event of a dispute between the parties to
the agreement. The deep and comprehensive free
trade agreement (DCFTA) between the EU and
Ukraine contains such a requirement.
A more radical solution to guarantee that EU
law is interpreted in the same way in the UK and
the EU would be to allow the Court of Justice to
remain as the supreme interpreter of EU law,
including in the UK. One option is to allow the
UK to become a member of the EEA. Other solutions with the same practical contents can also be
considered, for example allowing a court based
on the model of the EFTA Court to be responsible for interpreting the agreement in accordance
with EU law.
To ensure that individuals and companies will
not need to rely on States to institute proceedings,
the agreement can be designed so that individual
rights can be relied upon before national courts.
This solution would mean the smallest possible
degree of uncertainty for companies because indi-
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vidual traders could invoke the agreement
directly in national courts and before authorities.
If the agreement had direct effect – like EU law –
predictability would increase. In order to ensure
that the agreement is interpreted in conformity
with EU law, such a mechanism can be supplemented with a possibility for national courts to
obtain guidance on the interpretation of relevant
EU rules from the EU Court of Justice or from a
court based on the model of the EFTA Court.

The need for strong protection
of intellectual property rights
Sweden is a knowledge economy and our trade
with the UK has considerable knowledge content.
We have stated above that both R&D and income
from the use of intellectual property rights (e.g.
licence fees and royalties) are important sectors
in Sweden’s exports to the UK. A strong patent
system is required in order to protect this income.
Sweden also has a large number of strong trademarks – in retail trade in particular – and these
also require continued protection under intellectual property law. This study includes patents
and rights related to patents, such as supplementary protection certificates, as well as trademarks,
but not other intellectual property rights.

Intellectual property rights:
patents
As far as patents are concerned, we can state that
the area is mainly governed outside the EU at present. Outside the EU, the European Patent Con-

vention (EPC) and the Patent Cooperation
Treaty (PCT) enable applicants to seek patent
protection in multiple countries at the same time.
Brexit will not affect these systems. However, in
some areas related to patents, for example supplementary protection certificates for patents,
there are harmonised rules within the EU. International rules on intellectual property protection
are also found in the WTO’s TRIPS agreement,
which contains minimum rules with regard to
protection of intellectual property rights, including patents. However, TRIPS does not regulate
supplementary protection certificates for patents, for example. Brexit therefore risks creating
uncertainty with regard to the regulation of supplementary protection certificates in the UK.
Nevertheless, since the patent protection in the
UK already exceeds it, TRIPS is less relevant in
this context, particularly as the UK is also a
knowledge economy with a similar need for protection as Sweden.
The EU has been working on establishing a
unitary patent system for a considerable time.
The system is not yet operational and we do not
know for sure whether or when it will be. Because
the system has not yet come into effect, Brexit
would not mean a deterioration compared to the
current situation. Nevertheless, there is a risk
that after Brexit, companies that apply for patents in the UK would not be able to take advantage of any improvements brought by the new EU
patent system.

Intellectual property rights:
trademarks
As far as trademarks are concerned, there is
already a common EU system. It is possible to
apply for an EU trademark from the trademark
authority EUIPO that provides protection
throughout the EU. Trademarks can also be protected through applications to national trademark
authorities, which then only provide protection in
the country in question, albeit according to rules
that are partially harmonised in the EU. After
Brexit, the EU trademark will no longer have
effect in the UK and companies therefore risk losing trademark protection. Brexit will also lead to a
situation whereby the UK can amend its trademark legislation which governs protection nationally. The minimum standards of protection will
then be established mainly by the TRIPS agree-

ment. However, TRIPS provides greater flexibility
than EU rules, which means that there is a risk of
changes to the rules and possibly a lower level of
protection. Nevertheless, because the UK also has
strong trademarks, the risk of a much lower level
of protection appears to be small.

Solutions for protection of
intellectual property rights
All in all, we state that the risks for patent protection associated with Brexit appear to be small
since patent protection is largely regulated outside the EU. However, Brexit may lead to uncertainty for some sectors that are dependent on
supplementary protection certificates. As far as
trademark protection is concerned, particularly
the EU trademark, Brexit may have more impact.
The risks can be reduced through an agreement
that binds the UK to EU common rules in areas
where such rules exist. The most favourable solution would be for the UK to become an EEA member in order to retain similar rules. However, the
EEA solution would not resolve the problem of
the reduced scope of the EU trademark. In order
to mitigate the effects of Brexit for EU trademark
holders, this issue should also be regulated in a
future agreement. From a trade perspective, it
would also be favourable if a possible future
unitary patent system also applied in the UK.

Public procurement in the
event of a ‘no-deal’ Brexit
The EU has adopted a series of different directives
in the area of procurement. Since these are directives, they have been transposed into UK law and
it is likely that they initially will apply after Brexit.
However, after Brexit, the UK can change or repeal
these laws if there is no transitional arrangement
or future agreement preventing such changes.
This is a risk for companies, as it is not known
whether the possibilities for foreign suppliers to
participate in procurements will be affected.
If the UK accedes to the voluntary WTO Government Procurement Agreement (GPA), which
is likely, robust basic rules on non-discrimination,
competition and transparency will continue to
apply. However, the GPA is an agreement that is
regulated in less detail and provides scope for
flexibility both with regard to market access
granted to foreign suppliers and the rules of pro-
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cedure for procurements. There are no requirements for publishing contract notices by electronic means at local levels of Government.
Areas such as framework agreements, mutual
recognition of certificates/attestations and legal
protection for suppliers are regulated to a lesser
extent or not at all. In particular, market access
for Swedish suppliers may be affected in some
sectors, depending on what is agreed.
In the GPA, countries bind the parts of their
procurements that they intend to open up to
other countries in what is referred to as market
access annexes. If the UK copies the EU’s
annexes, the UK will apply the same level of
openness to third countries as the EU does at
present. That would mean less market access for,
inter alia, services and probably concessions
(notably construction and services concessions).
However, it is also possible that the UK may offer
the EU a different level of market access than
what applies to third countries at present.
Several other uncertainties have also been
identified. National procurement legislation
applies below the threshold values that apply
under current EU directives. Nevertheless, trade
barriers are avoided also in this case through general EU legal principles on transparency, nondiscrimination, equal treatment, mutual recognition and proportionality. These cease to apply
with Brexit and there is an increased risk that discriminatory measures may be introduced in
below the threshold procurements, for example
at local level.
Another aspect concerns the fact that procurements are affected by factors other than just procurement rules. The goods and services procured
are also covered by other regulations, for example product requirements (including sustainability aspects) and rules relating to free movement
of services and persons. If EU and UK rules
diverge, that may also indirectly affect possibilities in public procurements. A Swedish company
derives no benefit from being able to submit a
tender in the UK if the goods or services it sells
are not approved there.

Solutions for public
procurements
In order to retain the openness existing at present for procurement in the UK, an agreement
that covers both market access itself and proce-
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dural rules is required. The EU and the UK can
agree on common market access and procedural
rules, regardless of what model is chosen for the
new trade relation. Existing models involving
sector agreements, e.g. the EU agreements with
Switzerland, provide better market access than
the GPA. However, an agreement such as the one
with Switzerland would not be sufficient to preserve the status quo since it provides Switzerland
with the ability to decide itself which rules to
follow. Nor are there any guarantees that other
areas that may affect the possibility of participating in procurements in the UK will be regulated.
A free trade agreement, such as the EU-Canada
FTA (CETA), is another possibility in order to
agree on rules that are more far-reaching than the
WTO’s GPA agreement. The agreements that
have been concluded up to now have nevertheless not contained procedural rules or market
access equivalent to what applies within the EU
at present.
The DCFTA with Ukraine provides market
access and procedural rules that are in many ways
equivalent to those applying within the EU and
there are certain mechanisms for creating a more
uniform interpretation of the EU-related rules.
However, the agreement does not contain such
wide-ranging requirements on alignment with
legislation to EU rules in other areas.
Compared to other agreement models, the EEA
agreement involves a more comprehensive alignment with EU procurement rules. In view of the
fact that procurements are affected by other
rules, the only thing that would completely guarantee the status quo would be for the UK to
accede to the EEA. The agreement contains rules
relating to free movement of goods, services and
persons. Basic principles of EU law on aspects
such as non-discrimination would apply in certain cases for procurements below the threshold
values in the EU directives. The agreement also
contains mechanisms that promote a uniform
interpretation of the rules.

Data transfers within the EU
at present
The barriers that often arise with regard to data
transfers relate to a prohibition against sending
data outside a country’s borders and to requirements that data must be stored within a country’s
borders. Requirements of this type are in princi-

ple not permitted within the EU. That prohibition applies to both personal and non-personal
data. Personal data is data that can be linked to a
physical person and all other data is considered
to be non-personal data. However, in practice it
can be difficult to distinguish between them.
The reason why a distinction is drawn between
different types of data is that personal data in particular requires special rules to protect privacy.
The EU has adopted strict rules for protection for
that purpose. In order to ensure that personal
data from the EU does not suffer from less stringent requirements when it is processed outside
the EU, data transfers to third countries are also
regulated at EU level.

Data transfers after Brexit
The basic rule is that personal data may not be
transferred out of the EU. After Brexit, personal
data may not, in principle, be transferred to the
UK. The prohibition is far from absolute and
there are certain exceptions from this basic rule.
The primary exception is if the European Commission considers that the data protection rules
in a country outside the EU guarantee an adequate level of protection of privacy equivalent to
the level of protection in the EU. In such a case,
the Commission may unilaterally make a decision that personal data may be transferred to that
country on the same conditions as within the EU,
a so-called “adequacy decision”.
In the absence of an adequacy decision, companies that wish to continue to transfer data outside
the EU are required to actively adopt measures. It
may be necessary to adapt to standard contractual

clauses or obtain consent from the physical persons to which the data relates for each individual
transfer. Because modern trade and production
are impossible without data transfer, it means
that such a situation can be costly and difficult to
process for companies.
As far as non-personal data is concerned, EU
rules are in the process of being adopted in order
to clarify the prohibition on national data localisation requirements within the union. The relationship with third countries is nevertheless not regulated at EU level and greater uncertainty arises on
this point with regard to Brexit because each Member State is able to introduce such barriers individually. Existing data localisation requirements in
the Swedish Book-keeping Act apply, for example,
to countries outside the EEA and will mean that
Swedish companies will be unable to store certain
accounting data in the UK after Brexit.
There are no explicit WTO rules as a fall back.
However, introduction of barriers to data transfer
can constitute a breach of countries’ GATT commitments on national treatment because restrictions affect the conditions for competition
between domestic and foreign operators. Another
important rule exists for financial services in the
WTO, where there is a voluntary agreement that
allows transfer of financial information. The UK
already forms part of this agreement.
All in all, Brexit without any form of agreement
in the area of data transfer is likely to lead to
problems – in the form of new administrative procedures, costs and barriers to working with different subcontractors, for example – for all companies that do business with the UK. However, it is
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impossible to estimate how extensive these problems may become.
The best way to preserve the current ability to
carry out unhindered data transfers is an EEA
solution because the EU rules will then continue
to apply as before.
If the EEA solution is not chosen, one option to
prevent the occurrence of the above problems for
personal data is for the European Commission to
adopt an adequacy decision in relation to the UK.
This is both a legal and a political decision and
applies only in one direction. It is limited in time
and can also be revoked if the Commission considers that the UK no longer provides adequate
protection. An equivalent decision by the UK may
be required in order for transfers of personal data
from the UK to the EU to be permitted. In view of
the UK’s current status as an EU Member State
and the fact that the EU rules in this area are
already being applied, it is likely that an adequacy
decision of that kind could be made.
If an adequacy decision proved not to be possible, there are other possibilities. “Privacy Shield”,
which currently governs the flow of data between
the EU and the United States is one such possibility. However, this system requires all companies
that wish to use it to actively register with the
authorities and show that they comply with EU
rules.
Neither an adequacy decision nor Privacy
Shield includes non-personal data, which would
remain unregulated under these solutions.
None of the EU’s free trade agreements currently contain rules for data transfer, but the
agreement with the UK could be the first. In that
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case, it would need to contain explicit prohibitions – for both personal and non-personal data –
relating to national data storage requirements
and barriers to data transfers similar to those currently contained in the Comprehensive and
Progressive Trans-Pacific Partnership (CPTPP)
free trade agreement. An alternative is to clarify
that restrictions on data flows are measures under
the GATS. And as such, restrictions on data flows
can violate national treatment commitments
since data flows often have a discriminatory effect.
If this is not appropriate, the agreement should at
least contain non-binding provisions on the
importance of an open flow of data based, for
example, on OECD conventions in this area. That
would not contribute anything in legal terms, but
it would indicate a common starting point.
Exemptions from this basic prohibition would
be possible in order to protect personal information. The agreement could make clear how such
an exemption could be implemented as far as protection of personal data is concerned. This is for
the purpose of creating the least possible legal
uncertainty for companies.

Movement of persons in the
case of ‘no-deal’ Brexit
When the UK leaves the EU, free movement of
persons to and from the UK will cease immediately. This will also have consequences for trade
when it comes to temporary business visitors,
intra-corporate movement of personnel and persons posted to provide services, etc. We only
study the aspects of trade-related movement of

personnel and not, for example, permanent
migration or student exchanges. We study
aspects that may be included in a future free
trade agreement, which means that pension
issues, taxes and social benefits are not analysed;
in other words, whatever is included in the GATS
Agreement mode of supply 4. Any future agreement with the UK may well include issues other
than the ones we analyse here but, in that case,
not in the free trade agreement itself.
The new basis for regulating movement of persons will be the UK’s commitment in the WTO
GATS Agreement. In that agreement, the UK has
made commitments for intra-corporate transferees, business visitors and contractual services
suppliers. The commitments apply to access to
certain sectors, for a limited period of time, if the
person in question meets a number of qualification requirements. The commitments also mean
that no labour market test will be carried out for
the service providers that fall within the framework of the commitments.
Apart from these commitments, UK law will
apply. That means that labour market tests can
be required for all service providers that are not
covered by the commitment. This means that a
Swedish service provider will perhaps be unable
to obtain a contract in the UK because an enquiry
will first be carried out as to whether the skills
required already exist in the country. The rules
that the UK currently applies to third countries
are restrictive with regard to requirements for
work permits, residence permits, visas and fees.
If they were applied to EU citizens in future, the
difference with the current situation would be
considerable and would mean costs, red tape and
greater uncertainty with regard to when a person
can be allowed to enter the UK. The free movement existing at present means that companies
do not face any of these problems.

Solutions for movement of
persons
An EU-UK agreement can only solve the problems arising from Brexit to a limited extent if an
EEA or Switzerland solution is not chosen. The
current situation would continue to exist
through the EEA. The Switzerland solution codifies the EU free movement, but is subject to certain limitations with regard to length of stay in
the case of provision of services.

What can otherwise be done, as a minimum, in
an EU-UK agreement, is to include what is
already included in the EU’s previous trade agreements, but extend it further. That means that as
many sectors as possible are bound and thereby
guarantee entry to markets, including prohibitions against quotas and labour market tests. Furthermore, it is possible to prolong the maximum
length of stay for personnel posted and prohibit
requirements for work permits for certain categories of temporary business visitors. In order to
adapt the rules to the needs of businesses, it is
also possible to decide to automatically make a
commitment on movement of persons in all sectors where commitments have been made on
establishment. In other words, if there is a right
to establishment in a particular sector, there
should also be openness towards sending particular personnel to work in the sector in question.
That is as far as it is possible to go on the basis
of current rules in our free trade agreements.
However, a great deal will be lost compared to the
current free movement. One example of an issue
that is not covered by the current FTAs, but which
it should be possible to cover in an agreement
with the UK is “start-ups”. A provision should be
established to allow independent professionals to
remain in each other’s territories for a limited
period, also without a contract, to investigate the
possibilities of starting up new businesses. Such a
possibility would not only benefit current trade,
but would also benefit future trade. Another new
aspect that should be included is the right of
those who receive services, i.e. the companies’
customers, to move.
Other agreements contain further aspects
relating to movement of persons. The EU-Japan
FTA contains rules on simplified entry procedures, which could make the paperwork simpler
and faster. The Japan agreement includes rights
for accompanying persons (spouses), which are
important to make people willing to move to
another country. These should also be included in
an agreement with the UK and should be developed further if possible.
Regardless of what is included in any agreement, it will lead to a more complicated situation
compared to the current situation. Even an
extremely ambitious agreement will not match
the current free movement of persons and it will
lack the mechanisms required to ensure that it is
implemented properly in all situations. Compa-
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nies risk suffering delays when they are forced to
wait for permits and there will also be a great deal
of uncertainty in many areas. The only solution
that can fully maintain the current situation is UK
membership in the EEA.

Professional qualifications in
the case of ‘no-deal’ Brexit
Linked to the issue of movement of personnel is
whether people will have their academic and professional qualifications recognised so they can
work in another country. This is already a big problem at present since harmonised qualification
requirements are lacking for most professions
within the EU. Instead, there is the Professional
Qualifications Directive, which primarily contains
common rules on how Member State authorities
must deal with qualifications from other EU countries. In the case of temporary work in another
Member State, it is sufficient for the requirements
in the person’s own country to be met, if any such
requirements exist. However, in cases where a
person intends to settle permanently in another
Member State, the national requirements can be
imposed, although there is no established limit for
what is considered “permanent”.
At present, the UK regulates 216 professions.
For those professions, there are predetermined
qualifications required in order for a person to be
allowed to pursue a profession. Just under a third
of these relate to business services. Many of the
people in this important sector for Sweden must
therefore already meet certain requirements in
the UK in order to pursue their profession there.
EU Member States can impose any requirements
they wish on persons pursuing a profession as
long as the requirements can be justified under
EU law. The Member States cooperate through
IMI (Internal Market Information System),
where they exchange information in order to
facilitate recognition processes.
In the case of a ‘no-deal’ Brexit, the UK is in
principle free to decide on rules concerning professional qualifications. The WTO does not regulate these matters at all. For example, the UK is
able to introduce discriminatory rules and apply
rules to a Swedish engineer that differ from the
rules applied to a UK engineer. The negative
effects of Brexit thus have the potential to
become significant.
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The UK will no longer be able to cooperate with
the other countries in the IMI. That means that
even if UK authorities are willing to recognise a
Swedish qualification, for example, it will be difficult if the channels for cooperation established
between UK and Swedish authorities are broken.

Solutions for recognising
professional qualifications
In the current EU free trade agreements, there is
a procedure for how the parties to the agreements must go about negotiating mutual recognition (Mutual Recognition Agreements, MRAs).
As a minimum requirement, any future agreement between the EU and the UK must contain
such procedures. Within the framework of these
procedures, it is possible to recognise one another’s professional qualifications in different areas.
These negotiations are normally extremely difficult. One example of this is the fact that negotiations between the EU and the United States on
architects have been going on for over 10 years
without any result.
However, the situation with the UK is different.
The lack of trust and understanding of each other’s education systems that exists between the EU
and the US will not exist between the EU and the
UK. That means that it should be possible to make
more progress in an agreement with the UK.
Another possibility is to include the few harmonised professions that exist within the EU in the
agreement. It is also possible to codify the current
prohibition on requiring certain qualifications for
temporary practice of a profession. If at all possible, it would be good to incorporate the Professional Qualifications Directive in the agreement
as far as possible. The most favourable solution
would be for the UK to become a member of the
EEA. In this case, the Professional Qualifications
Directive would continue to apply in the UK, as
would also be the case with the IMI cooperation.
A completely different approach would be to
follow ASEAN (Association of South East Asian
Nations), where a new category of recognition
has been created, known as ASEAN architects,
who are approved to provide certain predetermined services within the ASEAN area. A similar
sector solution may be an option in the EU-UK
agreement if it proves difficult to reach an agreement on the current system.

3

Trade in services

Trade in services at present in
the internal market
Free movement of services that applies to temporary provision of services as well as the right of
establishment in another Member State in order
to provide services there are established in the
Treaty. Exemptions from these basic rules can be
granted, but they may only be discriminatory in
exceptional cases.
Unlike goods, most of the rules for trade in services are national and are therefore not EU rules.
This does not mean that the Member States are
given a free hand to govern trade in services. On
the contrary, the EU imposes stringent requirements on how those national rules must take
companies and services from other countries into
consideration. The principle of mutual recognition means that a service that is approved in one
Member Statewill in principle be approved in the
other Member States. In practice, it means that a
company that has a licence for certain activity in
Sweden under certain circumstances is entitled
to carry on the same activity in the UK and vice
versa.
Besides these general principles, there is the
Services Directive, which governs most kinds of
service activities within the EU. The Directive
does not harmonise the Member States’ requirements on service activities, but prohibits certain
kinds of requirements that the Member States can
impose on service companies, requires justification for other requirements and creates rules for
authorisation procedures to ensure that these are
as efficient as possible. Furthermore, the Direc-

tive requires the Member States to set up single
points of contact that will be able to provide information to companies. The IMI is used to facilitate
cooperation between licensing authorities
throughout the EU and to enable the Member
States to notify new national requirements – in a
kind of European referral procedure – in order to
enable the Commission and other Member States
to comment on them before their impact possibly
disrupts trade. This is to ensure that the basic
principles of the Treaty can be put into practice
and that barriers to trade in services will be minimised.

Trade in services in the event
of ‘no-deal’ Brexit
In the event of a ‘no-deal’ Brexit, trade in services
between the EU and the UK will be governed by
GATS. That would mean significant changes
compared to the current situation primarily in
four areas: (1) scope to introduce trade barriers,
(2) administrative procedures, (3) mutual recognition and (4) practical functions for cooperation.
A first consequence would therefore be that
the UK would have more scope to maintain and
introduce trade barriers. In order to grasp the risk
of trade barriers, one can study the UK’s commitments and exemptions in the GATS, in other
words what the country is open for and what the
country is clearly not open for. Where the UK has
made commitments in the GATS, discriminatory
measures and certain quantitative restrictions
continue to be prohibited. Nevertheless, the
requirements imposed by the UK on service
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providers under the GATS need not be either
necessary or proportional, as they must be within
the EU. In addition, not all requirements that are
completely prohibited in the internal market are
prohibited by the GATS. Overall, this creates
greater risks of trade barriers even though the UK
has made full commitments in the GATS. Where
the UK has made an exception in the GATS, there
are however no restrictions on the UK introducing trade barriers that are prohibited and limited
in the internal market. This means even greater
risk of trade barriers in future.
Do the risks lead to new real trade barriers?
We cannot know for certain because it depends
on how the legislation is designed in future. One
indication that trade barriers will arise is the fact
that both Sweden and the UK currently have
rules in the services sector that discriminate or
limit market access for companies outside the
EU. These rules can become trade barriers when
the UK leaves the EU.
Another consequence of the UK leaving the
internal market is that mutual recognition will
cease. There are no general rules on mutual recognition in the GATS. That means that there is
no longer any right to sell services, based on
mutual recognition, in the UK.
Thirdly, the requirements for the UK to retain
the common administrative procedures for
authorisations that are currently required under
the Services Directive will disappear. That may,
but need not necessarily, lead to less transparency
and higher costs for administrative procedures.
Fourthly, the practical functions and cooperation existing at present will cease to work. That
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means that the IMI will cease to work as a channel
for cooperation and for prior notification of new
rules. The UK needs not retain the point of single
contact for services that informs companies on
rules and serves as a portal for applying for
authorisations. The UK could choose to retain the
contact point, but the IMI will disappear unless
there is an agreement. That can lead to longer and
more uncertain processes for authorisations and
a risk of new trade barriers when tools for super
vision and compliance cease to apply.
In addition to what is set out above, which will
generate costs, uncertainty and new trade barriers, it is likely that the regulations for trade in
services will gradually begin to diverge. That will
lead to higher costs for companies when they are
forced to deal with double sets of rules.

A future agreement for trade
in services with the UK
What can be negotiated in a free trade agreement
in order to mitigate these effects? Normally, free
trade agreements are based on the structure in
the GATS. FTAs are made more ambitious by
adding commitments in more sectors according
to the same model as in the GATS. This was the
case, for example, in the EU-Canada FTA, CETA.
The objective in the agreement with the UK must
be to achieve commitments in as many sectors as
possible and for all modes of supply. Besides that,
it is possible to include something that is partially
lacking in the GATS, namely a prohibition on performance requirements such as requirements for
transfer of technology and conditions for market

access. Furthermore, it is possible to have a chapter on domestic regulation, where commitments
are made to be transparent and to have simple
procedures for the service sector.
The EU’s agreement with Ukraine would be a
step further. That agreement requires Ukraine to
adapt its legislation to EU legislation within
selected harmonised service sectors, for example
transport services.
A step even further would be to retain as much
as possible of the internal market rules in an
agreement. This can be done by inserting in the
agreement the Services Directive’s list of prohibited requirements and principles of requirements
on service providers that must be justified. It is
also possible to consider revised versions of
these lists. That would clearly reduce the risk of
the most serious forms of trade barriers.
The principle of mutual recognition could also
be inserted into the agreement. If a service provider is approved for a particular kind of activity
in Sweden, the company could therefore in principle also be entitled to provide the same service
in the UK in future. That would require the UK to
accept basic EU legal principles.
Furthermore, the various administrative procedures and practical functions in the Services
Directive could also be used in a future agreement with the UK. That would mean common
rules regarding authorisation procedures that are
as transparent and simple as possible.
If the UK accepts all of the above, it means that
in many ways the UK would remain in the internal market for services, which means a common
set of rules. That in turn would make it possible

for the UK to continue to cooperate in the IMI
and in the notification procedure, which would
further reduce the risks associated with Brexit in
trade in services.

Restrictions on the possibilities
of an ambitious agreement on
trade in services
There are two factors restricting the EU from
being able to enter into the most ambitious kind of
agreement with the UK. At present, EU rules and
national rules occasionally differentiate between
service providers in and outside the EU. For example, the Services Directive does not grant any
rights to service providers from third countries.
This means that changes may need to be made in
EU rules and national rules to include certain
components in a trade agreement with the UK.
The other potential limiting factor is the MFN
clauses in the EU’s free trade agreements. These
mean that the EU has undertaken to grant any
benefits that it grants to other partners in future
agreements to its partners in these agreements. It
applies to the agreements with Canada, South
Korea and the Caribbean states in Cariforum. If
the EU grants a benefit to the UK, it may be the
case that the benefit must also be extended to
these countries. If the EU is not prepared to do
that, the benefit cannot be granted to the UK.
One concrete example is the Swedish Companies
Act, which requires members of boards of directors of Swedish companies to be resident in the
EU. If, in future, one wishes to allow them to be
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resident in the UK, one may also be forced to
accept residence in other countries that are
parties to the FTAs mentioned above. It is important that what has been agreed in the most farreaching agreements (CETA and Japan) must not
limit how far we can go in the negotiations with
the UK. The MFN clauses must not as such limit
what can be included in a future agreement.
Instead, the most important is to be ambitious
when it comes to trade in services. All the proposed commitments and solutions beyond CETA
and Japan need to be analysed individually to see
whether or not the proposal can be extended to
countries other than the UK.

Overall conclusions on future
trade in services with the UK
Overall, Brexit means a new situation for Swedish
service companies that wish to do business with
the UK. A ‘no-deal’ Brexit will lead to uncertainty
and trade barriers will arise. Companies can
expect to face new problems of different kinds
that may increase costs and require extra time
and resources. It is difficult to clearly establish
what the consequences may be because, in the
end, it is a question of what the UK will do when it
is no longer obliged to comply with EU law.
It is possible to considerably reduce the risks of
trade barriers with an ambitious free trade agreement. However, it is not enough just to have an
agreement similar to CETA, but something similar to EEA is required in order to maintain anything close to the status quo. This is because
CETA does not contain the rules, principles and
practical functions that exist in the EU internal
market and facilitate trade in services.

Trade in business services and
computer related services at
present
In 2014, Swedish exports of business services to
the UK supported 9,000 jobs in Sweden. 24.8 per
cent of our service exports to the UK consisted of
business services, which is marginally higher
than for the rest of the EU. This category is
mainly dominated by research and development
services (R&D). One category of services that is
itemised separately in the statistics is computer
related services, with exports to the UK support-
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ing 900 jobs and accounting for 16 per cent of our
exports of services to the UK. That is also slightly
higher than for the rest of the EU.
The barriers in general related to trade in these
services often consist of restrictions on temporary movement of persons, lack of regulatory
transparency and, for business services, restrictions on market access. In the case of a tough
competitive situation, these deficiencies create
delays in deliveries and lack of clarity, which lead
to costs that must be managed. The questions are
horizontal in nature and are discussed elsewhere
in this study, including in connection with the
Services Directive and the Professional
Qualifications Directive.
More specifically, there are rules for some of
the professions included in the category of business services. Examples of this include the Lawyers’ Directives, which entitle a lawyer to pursue
his or her profession in every EU Member State
under the qualification obtained in his or her
home country. Auditors and activities within the
field of accounting are another examples. However, there are no specific rules that apply only to
the specific Swedish interests of services in data
and R&D.

Trade in business services and
computer related services in
the event of ‘no-deal’ Brexit
When the UK leaves the EU, the special rules
referred to above will continue to apply until further notice, but that can be changed unilaterally if
the UK so wishes. There is no guarantee that
Swedish lawyers will be able to continue to work
in the UK or that auditors working there will
work under the same set of rules as in Sweden.
The baseplate that will apply after Brexit is the
GATS, where the UK has made extensive commitments in business services and computer related
services. That generally prevents the introduction
of directly discriminatory measures and barriers
to market access, as discussed above, but there are
nevertheless risks of other trade barriers. In addition, there are certain exceptions in the UK’s
GATS commitment list that make it possible for
the UK to introduce restrictive requirements in
future if it so wishes. At present, the UK has
requirements on certain legal form of company
and requirements on the need to be established,
among others.
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Solutions for business services
and computer related services
An ambitious free trade agreement is required in
order to ensure that new trade barriers for companies that trade in business and computer related
services with the UK are avoided after Brexit.
However, there is very little in the chapter on
services in such an agreement that deals specifically with business services and computer related
services. These solutions are to be found instead
in horizontal agreements such as those discussed
above in the section on trade in services and
movement of persons. In other words, this special
interest for Sweden has no specific sector solution,
but can only be resolved as part of a larger deal.

Retail trade in the EU at
present
Retail trade is more than twice as important for
Sweden as for the average EU Member State’s
exports to the UK. 4,200 Swedish jobs were supported by these exports to the UK in 2014, which
accounts for 5 per cent of all the added value created in Sweden resulting from exports to the UK.
Retail trade is partly regulated by the EU at present. Freedom of establishment for shops applies
throughout the EU and, under the Services Directive, economic needs tests that prevent establishment on the grounds that “there is no economic
need for them” may not be applied. According to
the Services Directive, competitors may also not
participate in the authorisation process when
new shops wish to establish themselves. However, one key issue that is not governed regulated

by the EU is planning regulations for use of land.
Rules of this kind can nevertheless be covered by
the Services Directive if they are only aimed at
retail trade activities.
As far as e-commerce is concerned, there are a
number of national rules that are partially harmonised by the EU. The E-Commerce Directive
harmonises certain issues to enable the main
principle of country of origin to work in practice.
This principle states that the e-trader’s business
(with certain exceptions) is regulated in its home
country and that the country it sells to is not
entitled to add other rules. Swedish companies
may therefore carry on e-commerce activities in
the UK at present under the same rules as in
Sweden and vice versa.
Consumers’ rights are protected by the EU
Consumer Rights Directive, which governs issues
such as the right to withdraw. Finally, there are
rules on choice of law that establish which country’s courts have jurisdiction in the event of any
dispute between a seller and a purchaser.
Other issues that are of significance for the
ability to carry on business in the UK after Brexit
include the regulation of data transfers (particularly for e-commerce) and movement of persons.
These are discussed elsewhere in this study.
Issues relating to taxes, including VAT, are not
discussed in this study.

Retail trade in the event of
‘no-deal’ Brexit
After Brexit, GATS will form the baseplate for
establishments in retail trade in the UK. The
commitments that the UK has made in GATS are
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extensive and mean that all restrictions and all
discrimination on the freedom of establishment
for foreign shops are prohibited. It can also be verified in practice that the UK’s laws are among the
most liberal in the world when it comes to retail
trade. Nevertheless, there are still parts of the UK
regulations that can lead to trade barriers, including those that may be contrary to the Services
Directive and that will become more difficult to
remedy after Brexit. This relates to economic
needs tests, planning regulations and participation of competitors in authorisation processes.
As we explained above, a GATS commitment
does not contain equally far-reaching restrictions of possible trade barriers as the EU internal
market regulations. That means that even full
commitments do not guarantee that different
forms of trade barriers, for example requirements on local content in sales or greater participation by competitors in authorisations processes, could not be introduced if a future UK
government so wished.
In the area of e-commerce, there are no general
GATS rules to fall back on. The UK can itself
decide how it wishes to regulate e-commerce.
The right that currently applies within the EU
to sell on the basis of conditions applying in the
seller’s home country will disappear. Continuing
to use the principle of country of origin would
mean that the UK cannot guarantee that its
citizens obtain the right protection. The
Consumer Rights Directive has already been
transposed to UK law and can continue to apply
as at present if the UK government so wishes.
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Solutions for retail trade
A free trade agreement, as far as establishment of
retail trade companies is concerned, could not
build on GATS. The UK cannot give more than it
has already committed to give. In order to gain
further assurances that no new trade barriers will
arise, we would need to draw inspiration from
the internal market rules discussed above, particularly in the section on retail trade.
As far as e-commerce is concerned, the DCFTA
with Ukraine has led to the implementation of
the E-Commerce Directive in Ukrainian law. As
much of the E-Commerce Directive as possible
should be incorporated in a future EU-UK agreement. In particular, it would be desirable for an
agreement with the UK to lead to a situation
whereby the country of origin principle continues to apply, which would lead to a situation close
to the status quo for companies.
It would also be a good thing if the Consumer
Rights Directive were included in any agreement
in order to maximise consumers’ safety online
and thereby stimulate trade. If this is not possible,
there are alternative solutions to be found in FTAs
to which the EU is not party, such as requirements
regarding standard information on websites. Farreaching cooperation requirements regarding
consumer protection should also be included.
It would also be desirable if the UK and the EU
had common solutions for e-identification and
e-signatures. Likewise, the parties should include
the rule on prohibition of customs tariffs on electronic transactions that exists in the EU FTAs and
also in the WTO ministerial declarations.

4

Trade in goods

Technical rules for goods in
current trade with the UK
The EU method for regulating trade in goods differs from the way trade in services is regulated. As
far as goods are concerned, a high degree of harmonisation applies. The General Product Safety
Directive applies to all consumer products horizontally and guarantees that products sold within
the EU will be safe. The Directive and other technical rules for products are discussed below. Four
aspects that relate to the various requirements
found in EU product legislation, where the most
suitable and effective solution for the UK’s withdrawal depends on the relevant product type or
sector.
1. Technical rules for products within the EU are,
firstly, the requirements imposed on manufacturers
and importers. They are responsible for ensuring
that products are safe and they must issue an
EU declaration of conformity, confirming that
product requirements are met. Manufacturers
and importers also have obligations when the
Member States carry out market surveillance to
ensure that products sold conform to the
requirements established in relevant harmonised legislation and do not pose a threat to
public safety, health or other aspects of protection of the public interest. Coherent market
surveillance within the entire EU require extensive administrative cooperation and exchange
of information between the national market
surveillance authorities.

2. Secondly, the EU has essential requirements for
products and functions for mutual recognition.
The products covered by harmonised EU legislation must often bear the CE-marking, which
shows that the manufacturer declares that
applicable requirements are met. In the case of
products for which there is no harmonised
legislation, the principle of mutual recognition
applies, which means that a Member State may
not, with certain exceptions, stop a product
that has been lawfully placed on the market in
another Member State. When it comes to
national technical rules, the Notification
Directive (the so-called 1535-procedure) guarantees that technical regulations are notified to
the European Commission and the other Member States for comments. In that way national
rules that create unnecessary trade barriers can
be avoided. Efficiency and transparency are
guaranteed by the fact that national rules that
have not been notified may not be applied.
3. Thirdly, there are harmonised standards. The
European Commission issues a mandate to the
European standardisation organisations CEN,
CENELEC and ETSI (which are not EU bodies,
but private law organisations) to produce
standards supporting EU legislation. These
standards are European standards known as
harmonised standards. The so-called New
Approach Directives contain only the essential
requirements that products must meet in order
to be placed on the market, and manufacturers
can use harmonised standards to show that
these requirements are met. If the product
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meets the requirements in a harmonised standard or if the manufacturer shows that it meets
equivalent requirements, it may be placed on
the market.
4. Fourthly, there are procedures for assessing conformity. These are rules on how manufacturers
must show that applicable requirements for the
products have been met. Manufacturers are
often required to hire an independent so-called
notified body in order to produce documentation that demonstrates that relevant requirements are met.

Technical rules for goods in the
event of ‘no-deal’ Brexit
After Brexit, the UK’s national legislation will
contain the same technical rules as it is bound by
at present under EU law, since the Withdrawal
Bill copies them into UK law in their entirety. As
discussed above, that does not mean that the
rules in the UK and the EU will, in practice, carry
the same meaning, because those rules come into
a different legal context. Also, the UK may begin
to change the rules after Brexit if it so wishes.
After Brexit, the legal framework for technical
rules in the UK will be the WTO agreement on
Technical Barriers to Trade (the TBT Agreement).
This agreement is not particularly far-reaching
and with only basic requirements. There is no
mandatory harmonisation of requirements on
products or procedures for conformity and no
principle of mutual recognition. The TBT agreement is not in itself sufficient to avoid the occur-
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rence of regulatory divergence between EU regulations and UK national rules.

What does the conclusions reached
above leave us with?
1. One important difference is that distributors of
UK goods in the EU may be reclassified as importers because the goods they sell now come from
a third country and not a Member State. This
gives them almost the same obligations as
manufacturers. This means new costs for
investments in new procedures and processes
and also a higher risk from a legal point of view.
2. The essential requirements on products show that
all EU Member States apply the same rules for
relevant products. The principle of mutual
recognition guarantees that any product lawfully sold in one Member State can be sold in
another, as long as it complies with the relevant technical rules of the other Member State.
It also requires Member States to give reasons
for preventing market access. Products
imported to the EU from a third country must
meet EU requirements, which will also apply
to products from the UK. Manufacturers of
products covered by harmonised rules must
therefore certify conformity with EU rules
regardless of any rules introduced in the UK
legal system as a result of the Withdrawal Bill.
Products from the UK will not enjoy the rights
offered through the principle of mutual recognition as the principle only applies to goods
placed on the internal market.
3. As far as harmonised standards are concerned,
there appears to be less problems. Standards

produced by CEN, CENELEC and ETSI to
support harmonised legislation will not be
affected and it will be possible for standards to
be used by manufacturers both in the UK and
in the EU. It is likely that the UK standards
organisation, BSI, may be permitted to continue as a member of the European standards
organisations. If BSI continues to participate
in European standardisation, there will be less
competing British standards that overlap or
duplicate European standards. Standardisation will thus, in itself, provide a harmonising
effect. If, however, BSI leaves European standardisation, it would not only adversely affect
the dispersal of European standards, but the
resources contributed by BSI for producing
standards would also not be available.
4. Finally, Brexit means that notified bodies in
the UK will not be able to issue certificates
according to EU technical rules. The notified
bodies in the UK can no longer act in that role
as they are outside the EU, and the UK will no
longer be able to notify them to the Commission and the other Member States, or exercise
supervision over them, in its capacity as an EU
member. UK manufacturers and others in the
EU that have hitherto relied on certification
from UK bodies will need to have their certificates issued by other bodies in the EU, the EEA
or Turkey to be able to place their products on
the EU market.

Solutions for technical rules
What solutions can be found to mitigate the
effects discussed above? The best option would
be for the UK to become a member of the EEA.
That is the only solution that would solve the
problems identified above. If such a solution is
not chosen, what should an agreement mainly
contain in order to have the maximum effect?
It is not sufficient for the UK to retain EU product legislation. The UK and the EU must enter
into an agreement that makes it possible for manufacturers in the EU to place their products on
the UK market and vice versa. However, the fact
that UK national legislation will largely be based
on EU rules through the Withdrawal Bill gives a
solid foundation for a new agreement. Such an
agreement must include functions ensuring that
EU rules taken over by the UK are applied in an
acceptable way. It is very difficult to create func-

tions in UK law that achieve the same effect as
the background of interpretation that the EU
treaties provide in order to create a uniform legal
system.
It follows from the conclusions above that an
agreement between the EU and UK establish
mechanisms that guarantees a shared interpre
tation of the rules. An agreement should also
contain harmonised product rules to the maximum extent possible, as that is the best way of
guaranteeing that products may be placed on the
EU market, and on the UK market. It appears to
be less likely that non-harmonised national rules
and products complying with those rules would
be mutually recognised after Brexit, at least not
without strong functions for regulatory cooperation and market surveillance.
The procedure for notifying technical regulations within the EU, in which the EEA countries,
Switzerland and Turkey also participate, is a way
of informing one another of changes in existing
legislation. The procedure provides an efficient
and effective way to discover and prevent trade
barriers since the participating countries, along
with the Commission, take part in a discussion
on desirable product rules that will facilitate free
movement. Against this background, The
National Board of Trade recommends that the
UK continues to participate in this procedure
after Brexit.
Other agreements, such as CETA, contain no
harmonisation of product requirements and the
agreements with Korea and Japan contain very
limited mutual recognition of product requirements. The agreements contain no rules harmonising legislation between the parties. The agreement with Japan contains only extremely limited
mutual recognition for motor vehicles and
mutual recognition is even more limited in the
agreement with Korea. One condition for mutual
recognition for motor vehicles is that the parties
must have adopted the regulations of the United
Nations Economic Commission for Europe (UN/
ECE). The scope of mutual recognition will
therefore be limited to the UN/ECE regulations
that have been adopted by both parties.
CETA and other FTAs such as those with Japan
and Korea are therefore not particularly farreaching in this aspect, but contain an MRA
(Mutual Recognition Agreement) for conformity
assessment. That entails a possibility for manu-
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facturers in one party to have their products
tested under the rules of the other party to the
agreement in their own country. This facilitates
trade and gives manufacturers a way to prove that
the essential product requirements have been
met. It may be said that such an MRA is a recognition of the other State’s ability to exercise supervision according to its own rules. In other words,
the EU would trust the UK authorities to have the
ability to ensure that the applicable EU rules are
also applied correctly for the products to be
exported to the EU and vice versa. Nevertheless,
that does not mean that the testing done by the
bodies designated under an MRA can be used in
the home country, as there is no harmonised legislation and no mutual recognition of the product
requirements.
More far-reaching MRA solutions exist in
the EU’s ACAA agreements (Agreement on
Conformity Assessment and Acceptance of
industrial products) with Ukraine and Israel.
These agreements make mutual recognition
possible based on the fact that Ukraine and Israel
have adopted relevant harmonised EU legislation.
A still more far-reaching solution exists in the
EU’s MRA with Switzerland. In this agreement,
mutual recognition applies for products that are
subject to the regulations that are equivalent in
order to achieve the objective of the legislation.
A solution of this kind is not as reliable as a solution that is based on harmonised legislation and
depends more heavily on the willingness of the
parties to achieve the objective of the rules. The
guarantee that the parties will comply with the
agreement with each other is weaker than when
legislation is harmonised, and it can cause uncertainty concerning market access between the EU
and the other party.

Health protection rules
As part of the internal market, the EU Member
States have common so-called SPS rules, i.e.
sanitary and phytosanitary rules for trade in
foodstuffs and agricultural products, for example.
Compliance with the rules is not checked at the
border, i.e. agricultural products and foodstuffs
are not subject to checks during import or export
between EU Member States.
When the UK leaves the EU and trade must
take place in accordance with EU rules for trade
with third countries, the administrative burden

86

for companies will increase. One requirement
that will be added as far as health protection is
concerned is the requirement for phytosanitary
certificates for plant products and health certificates for foodstuffs with a high risk profile.
Nevertheless, it is possible to reduce the
adverse effects by means of an agreement on
electronic certificates, commitments on frequency of inspections at borders and a process
for equivalence assessment of SPS regulations.
The EU should endeavour to achieve such solutions to facilitate trade in goods that are subject
to health protection regulations after the UK
leaves the EU. A clear process for equivalence
assessment is essential in order to mitigate the
effects on trade of potential divergence of rules
in the SPS area in the long term.

Customs duties are introduced
in the event of ‘no-deal’ Brexit
Customs duties will be reintroduced in the event
of a UK exit from the EU that is not followed by
any form of free trade agreement between the EU
and the UK. The UK intends to largely adopt the
EU’s current customs commitments in GATT/
WTO and, as a consequence, the EU and the UK
would apply the same tariff levels. That would
have a varied effect on the sectors analysed in this
study. Several sectors would not be affected at all
since they have committed to zero tariffs in
GATT/WTO, including paper and paper pulp,
iron ore and unprocessed silver. Other sectors
would be affected to a relatively slight extent,
since essentially relatively few goods would be
subject to customs duties. This applies to wood
products, sanitary articles and certain iron and
steel products.
The sector that risks being most adversely
affected by the reintroduction of customs duties
is the motor vehicle industry. The customs duties
in that industry would end up at between 0 and 22
per cent and in many of the most important
goods traded between Sweden and the UK the
customs duty would be 10 per cent. That is a significant cost to deal with in a market that is characterised by extreme competition. A customs
duty of 10 per cent would be imposed on cars and
customs duties of between 4.5 and 19 per cent
would be imposed on chassis. The increase compared to the current situation – i.e.no customs
duties – is significant.

Some other products, such as fork-lift trucks
and air pumps, would also be subject to customs
duties in the range of 0–4.5 per cent. For cider,
the customs duty would be SEK 189 per 100 litres,
which is equivalent to a customs duty of just over
15 per cent.

A free trade agreement with
zero rate duty with the UK
Unlike several other challenges caused by Brexit,
there is a simple solution to the issue of customs
duties. Customs duties can be removed in a free
trade agreement. Both parties have expressed a
clear wish to do precisely that, it is not particularly politically sensitive, technically complex or
legally difficult to achieve a solution of zero customs duties on all goods. The National Board of
Trade advocates zero customs duties for all
goods through a free trade agreement. We also
advocate that zero customs duties should apply
to all goods from the first day that the agreement
enters into force, which is not usual in other free
trade agreements but which should be natural in
the case of the UK where no phasing-in period is
required.

Rules of origin and utilisation
of preferences
Reducing all customs duties to zero in a free trade
agreement does not automatically mean that all
customs costs disappear. An agreement requires

rules of origin and these give rise to overheads of
various kinds. A company that wishes to benefit
from a customs preference needs to ensure that
the product in question complies with the rules
of origin. In order for the product to be subject to
reduced or zero rate duty, it must meet certain
requirements, with the basic condition being that
it must be sufficiently processed in one of the
parties to the agreement. A manufacturer or
exporter must also be able to prove the origin of
the goods by means of a certificate or a declaration, for example.
There are various reasons for the costs to
which the rules of origin give rise. There is an
information cost since a company may find it difficult to obtain correct information and then interpret it. There is also an administrative cost in
applying the rules which consists, among other
things, of the time spent on efforts to prove the
origin, for example. Last but not least, there may
be an efficiency cost as a consequence of the rules
of origin. Since the rules limit the quantity of
material from a third country that may be used in
production to meet the requirements for origin, a
manufacturer may be limited in its choice of possible suppliers of input goods. The rules of origin
can thus determine a manufacturer’s choice of
supplier, which is something that may affect efficiency. That means that even the most ambitious
free trade agreement possible will mean a worse
situation for companies in some industries when
it comes to more administrative procedures. The
choice facing the company is to weigh those costs
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against the advantage gained from the reduced
customs duties. If the costs outweigh the benefits, the free trade agreement will not be used.
As stated above, there is a close connection
between rules of origin and use of the FTA. Based
on available statistics on utilisation of preferences, around 68 per cent of EU FTAs are used
by EU exporters (National Board of Trade and
UNCTAD, 2018). However, the degree of utilisation differs between FTAs and between products.
For the sectors identified in this study, the rules
of origin appear to constitute a minor problem.
According to the available statistics, around 90
per cent or more of the preferences are utilised.
In existing free trade agreements, the degree of
utilisation for the sectors researched is lower primarily for motor vehicles and certain engineering
and metal products. This may be due to the fact
that rules of origin are particularly complicated
in those sectors.

Proposed rules of origin
All negotiations are based on the parties’ specific
interests, which in the end leads to different rules
of origin in different free trade agreements. The
National Board of Trade prefers rules of origin
that are as liberal as possible and that can be used
by as many other countries as possible. This
would mean that the rules are easy-to-use,
“cheap” and thereby contribute to economic
integration between the UK, the EU and other
countries with which the EU has agreements. It
is in Sweden’s interests to be able to participate
in value chains that are as extensive as possible
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since many countries can cooperate with
Swedish companies in the production of different
products.
For that reason, the National Board of Trade
would prefer the rules of origin drawn up for Pan
Euro Med (PEM) to also be used for the UK.
These rules would integrate the UK not only with
the EU, but in principle with all countries bordering on the EU in EFTA, North Africa, the Middle
East and Eastern Europe. This proposal would
contribute more than anything else to reducing
potential damage to current value chains
throughout the region. However, it must be
emphasised that there would be costs for some
companies even in this case, particularly in the
motor vehicle industry, and in some cases companies will need to pay customs duties.

Current customs and trade
procedures between the EU
and the UK
The EU is a customs union, which also means that
the Member States have abolished the customs
duties among themselves and apply common
customs duties to countries outside the union.
Furthermore, the EU Member States constitute a
common customs area, which is a further degree of
integration that means, among other things, that
trade in goods is regulated by common customs
legislation.
All customs formalities between the Member
States have been abolished within the EU customs area and there are extensive common regulations governing imports and exports to the EU.

Trade procedures after Brexit
When the UK leaves the EU, customs formalities
will be reintroduced for imports and exports
between the EU and the UK. The UK will become
a third country from a trade procedures perspective, which means that the regulatory framework
for trade with countries outside the EU will be
applicable. The requirements that will be introduced will vary between sectors and will also
depen don the actual technical solutions that
emerge from the negotiations. However, Brexit
will have negative effects for every sector trading
in goods due to increased administration and
higher costs, both direct and indirect.
The rate of physical inspections of consignments from the UK will depend on risk assessments. The level of risk will partly depend on
the solution that emerges from the negotiations
between the EU and the UK on their future
relationship. Among other things, the risk will
depend on the degree of harmonisation of regulations, the opportunities for ensuring compliance,
the dispute settlement mechanisms and possi
bilities for sanctions that will be included in an
agreement.

Limited possibilities for
simplifying trade procedures
after Brexit
From the point of view of trade procedures, the
EU should endeavour to maintain, to the extent
possible, the current situation in trade with the

UK. However, the fact that the UK is leaving the
EU limits the possibilities in that regard. Customs formalities will inevitably be reintroduced.
When the UK leaves the EU, it also leaves the
common EU legislation and will be free to legislate as it wishes. That means that there is a risk of
divergence from EU legislation, at least in the
long term. A chapter on customs and trade procedures in a trade agreement should therefore contain provisions aimed at maintaining, as much as
possible, the status quo, i.e. to keep as much of
the current EU customs legislation as possible, in
order to facilitate trade.
The free trade agreement between the EU and
Ukraine, which is one of the most far-reaching
FTA’s that the EU has concluded, contains a
separate chapter on customs and trade procedures. It includes provisions on approximation of
Ukraine’s customs legislation to that of the EU.
The agreement contains a list of all articles in EU
customs legislation, UCC, divided into three
categories: articles only relevant to EU Member
States; articles where implementation is desirable; and articles that Ukraine has undertaken to
implement.
An agreement with the UK could be designed in
a similar way, with the articles being divided into
three categories: one that only applies to EU
Member States; one that the UK undertakes to
retain, including after Brexit, and a category with
exceptions where the UK can be given greater
flexibility for change.
Uniform application of the law is a central
component of simplification of trade procedures.
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Turkey takes part, to a certain extent, in certain
working groups to guarantee uniform application
of the customs legislation (The Customs 2020
programme and equivalent programmes). The
EU should endeavour to include the UK in relevant working groups for uniform application of
the common EU legislation in order to guarantee
a high degree of harmonisation of customs procedures and processing.
The EU should endeavour to ensure that the
UK adheres to relevant conventions in the area of
trade procedures such as the TIR convention and
the EU common transit convention after its exit
from the EU.
An agreement should contain provisions stating that the parties shall jointly endeavour to
continue simplifying trade procedures and find
innovative solutions. Nevertheless, such solutions should not only apply to trade between the
EU and the UK. It would be preferable to have as
few separate solutions as possible since each
separate solution requires resources and creates
problems and costs due to different applications
and procedures, as well as a need for separate IT
solutions. Companies that currently only trade in
the EU market but which in future will trade with
the UK as a third country, will face a greater burden than other companies. If they adapt and
apply the regulations for trade with third countries, it will be easier for them to enter a global
market at a later stage, since they have already
acquired systems and skills.
As a consequence of the terrorist attacks on
the US in 2001 the EU Customs Security Area was
established and new measures were introduced
in customs controls in order to increase security
in trade with third countries. Trade between
countries within the EU Customs Security Area
is exempt from the requirements to notify goods
for safety and security purposes, or lodge an
entry summary declaration prior to the arrival to
the EU border.3 In order to minimise the administrative requirements and controls, Sweden
should endeavour to ensure that the UK, like
Norway and Switzerland, become part of the EU
Customs Security Area. Companies will then
avoid the need to submit pre-arrival declarations
in trade between the EU and the UK, which
means that one stage of the import process and,
in some cases, the export process disappears.
The EU and the UK should agree on mutual
recognition of AEOs, which allows simplifica3.
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tions in the form of more flexible customs processing for economic operators that are quality
assured and therefore considered to maintain
good quality and security in their logistics flow.
It is also necessary to create flexible solutions for
SMEs, which often lack the possibility of becoming AEOs, as they will be particularly badly
affected by the reintroduction of customs formalities in trade with the UK.

Mineral fuels
Sweden exported mineral fuels with an average
value of SEK 17.3 billion per year in the 2014–2016
period, which corresponds to 22.2 per cent of
Sweden’s total exports of goods. The exports
mostly consisted of petroleum oil (petrol and
diesel). Exports to the UK supported 500 jobs in
the petroleum sector in 2014.
The mineral fuels that Sweden exports are primarily subject, at EU level, to the requirements of
the Fuel Quality Directive on permitted limit values for substances such as sulphur, lead, oxygenates and other substances included in petrol and
diesel. The Fuel Quality Directive prohibits
Member States from prohibiting, restricting or
preventing products that fulfil the requirements
in the Directive to be placed on the market. It is
unclear what the prohibition will mean when it
becomes part of UK law. However, this entails no
direct consequences for Swedish companies with
regard to the ability to export products to the UK,
as they will not be responsible for placing them
on the UK market. However, it is not possible to
completely discount the possibility that Swedish
companies may be affected indirectly if the
Directive no longer applies, because changes to
product requirements in the UK market could
also mean changes to requirements on products
exported from Sweden (e.g. changes to requirements on sulphur levels, etc.).
The Fuel Quality Directive applies within the
EEA and such an agreement is the least disruptive
solution to the uncertainties referred to above, as
far as trade is concerned. Other alternatives consist of less extensive solutions for harmonisation
of legislation or mutual recognition.
A reintroduction of customs tariffs in the sector will lead to higher costs. For that reason, it is
important for goods to be included in a free trade
agreement between the EU and the UK.

See also section 3.2 in Brexit, Options for a future regulatory framework for trade in services and customs and trade
procedures between the EU and the UK. The National Board of Trade, March 2017, page 22.

Wood products
Sweden’s exports of wood products to the UK
supported 2,100 Swedish jobs in 2014. 17 per cent
of total exports of these goods went to the UK
and these accounted for 7 per cent of Sweden’s
total exports of goods to the UK. Sweden has an
important offensive interest in keeping free
access to the UK market.
There are not many technical rules identified
for wood products, mainly the Timber Regulation and Construction Products Regulation. The
Timber Regulation contains requirements for the
operator that first places timber products on the
EU market to exercise due diligence and, in particular, to guarantee traceability, that the timber
comes from legal felling and that fees, etc. have
been paid. Depending on the purpose for which
they are placed on the market, products can also
be subject to the EU’s harmonised legislation for
construction products. Construction products
are regulated in such a way that manufacturers
must declare that the product is in conformity
with the essential characteristics by using harmonised technical specifications in order to place
the product on the market.
There are no requirements within the EU on
plant health checks in the case of imports or on
phytosanitary certificates (freedom from plant
pests) accompanying shipments.
As mentioned in the previous chapters, the
Withdrawal Bill means that the UK will have
legislation that resembles that of the EU from
the start. It is however unclear how unilateral UK
rules will affect the obligations of responsibility

for those operators who import timber to the UK
when the adopted rules are designed to apply
throughout the EU. It is also unclear to what
extent rules will diverge when the EU or the UK
updates its rules. A ‘no-deal’ Brexit means that
new administrative procedures in the area of
plant protection will be introduced (plant health
checks at borders), which will lead to longer
throughput times and administrative costs for
Swedish exports of timber products to the UK.
An EEA solution resolves, to some extent, the
problems related to trade in wood products since
the above-mentioned legislation is harmonised
and functions exist to ensure that rules are
applied equally by the parties. Even if the Timber
Regulation and the Construction Products Regulation are fairly different regulations with different purposes, they contain the elements that can
be regulated in a new agreement. A harmonised
solution such as the EEA is close to hand because
many of the rules are in place with the Withdrawal Bill. An EEA solution also solves the need
for establishment for operators who produce or
import timber in the other party’s territory and,
along with that, who is able to certify that the
requirements have been met. The solution for
construction products existing in the EU-Switzerland agreement is an extended MRA solution
where the parties mutually recognise certificates
from designated or notified bodies in each other’s territory. Switzerland recognises the certificates under Swiss rules but from bodies within
the EU and according to the standards that have
been harmonised under the Construction
Products Regulation.

91

As far as construction products are concerned,
an EEA or a Switzerland solution give only
slightly different results compared to the current
situation. Both options make it much easier to
place goods on the market in the other party. The
rules in the EEA are harmonised with the EU
rules and the Swiss rules are mutually recognised.
The MRA with Switzerland relates to product
rules that are mutually recognised, for which reason designated bodies in Switzerland can carry
out the testing. The use of so-called designated
bodies is more complicated than the equivalent
notified bodies that exist in the EU, but in any
case it means that manufacturers have access to
them in their home country.
As far as plant protection is concerned, it is
important, in view of the importance of exports
of wood products for the Swedish economy, that
any future agreement should contain ambitious
rules in this area. For Swedish companies, the
introduction of import controls in the UK and
requirements for phytosanitary certificates are
the most obvious consequence of Brexit. The EU
should endeavour to achieve a solution with the
UK that ensures that these formalities are not
required or, in any event, are made easier in trade
operations.
In the event of a ‘no-deal’ Brexit, certain wood
products will be subject to customs duties, albeit
fairly low. A free trade agreement should be able
to more or less fully guarantee continued customs
duty free access to the UK market, provided that
companies can comply with the rules of origin.
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Paper and paper pulp
Sweden’s exports of paper and paper pulp to the
UK supported 1,700 jobs in Sweden in 2014. 8 per
cent of the total exports of these goods went to
the UK and accounted for 9 per cent of total
exports to the UK. Sweden has an important
offensive interest in keeping free access to the
UK market.
It has not been possible to identify many rules
for operators that manufacture goods in the
paper and paper pulp sector. Operators that place
timber and timber products on the market, which
may be the case with these products as well, are
subject to the Timber Regulation as described
above. Other regulations that are of significance
for how the goods are produced, but which actually relate to finished products, include the
Directive on Packaging and Packaging Waste
(the Packaging Directive), the Toy Safety Directive, the Medical Devices Directive, the General
Product Safety Directive and the Regulation on
food contact materials. Those who must comply
with the requirements in the above directives and
regulations are actually the customers in the sector, which still means that there is a considerable
effect on the production of paper and paper pulp.
Food contact materials are discussed in the section on cider below.
After Brexit, the Withdrawal Bill will mean that
the UK and the EU will have identically-worded
product rules. Companies that presently export
paper and paper pulp are not directly affected by
these rules, which means that UK’s withdrawal

will not have any consequences for these actors.
The contents and composition of the paper and
paper pulp are important for the operator in the
UK placing these products on the market, for
which reason producers in the EU are indirectly
affected by the requirements applied by the UK.
The responsibility of manufacturers does not
extend to operators in Sweden. But for those who
were previously distributors in the EU and the
UK, it means that the requirements for an
importer apply instead. Being an importer means
an obligation to meet additional requirements for
documentation and responsibility for ensuring
that the requirements in the importing country
are met, which can affect who purchases the
exported products.
The option that would least disrupt trade for
companies that export paper and paper pulp to
the UK would be for the UK to become a party to
the EEA agreement or enter into a similar agreement. The Packaging Directive is transposed in
the EEA countries and an EEA option would
therefore mean that the directive continues to
apply in the UK after Brexit. A somewhat more
undesirable solution is the solution is the one
offered by the agreement with Switzerland,
where Switzerland has introduced legislation
that is similar to the EU’s harmonised rules.
In areas that are not fully harmonised within
the EU, such as packaging, it is not possible to
eliminate all trade barriers in a new agreement.
The EU has no uniform solution with which the
UK could harmonise. Under the right conditions,
however, mutual recognition of the content of
the rules is possible.
Customs tariffs on paper and paper pulp
should not be a problem after Brexit provided
that the UK chooses to apply the same customs
duties as the EU, in other words zero rate duties.

Motor vehicles
Trade in motor vehicles and vehicle components
between the UK and Sweden is extensive and
exports supported 1,800 Swedish jobs in 2014.
This sector accounted for 15 per cent of imports
of goods from the UK and 10 per cent of exports
of goods to the UK. In particular, Sweden imports
large numbers of UK-produced cars but, as far as
exports are concerned, chassis are of particular
importance. The UK’s imports of chassis for
trucks and buses come almost exclusively from
Sweden.

The motor vehicles and vehicles components
sector is highly regulated, which is natural in view
of the fact that the sector has a high technical
content and many potential risks that need to be
regulated. The vehicle regulations within the EU
consist of both framework directives and framework regulations and, more specifically, of separate directives and separate regulations and regulations from the UN Economic Commission for
Europe (UN/ECE). The legislative method used
in these directives and regulations is so-called
Old Approach legislation, which is detailed and
which requires approvals to be issued by an
authority in order for motor vehicles to be placed
on the market. Besides requirements imposed
directly on the vehicles, components etc., there is
also a number of related requirements for separate components such as rules on emissions,
tachographs, airbags, car batteries, tyres and
rules for recycling vehicles. Overall, this sector is
regulated in great detail and it is important to
have an overall understanding of the rules that
vehicle manufacturers has to comply with in
order to find a suitable regulatory framework for
the future.
The decisive condition in order for a motor
vehicle to be permitted to be sold is that it must
be subject to a type approval showing that the
vehicle meets the requirements issued by a type
approval authority and, in some cases, components must have the CE marking as well.
When the UK becomes a third country, it will
not be possible to use existing UK type approvals
to place vehicles on the market in the EU. This
also applies to vehicles that are not manufactured in the UK but in other EU countries or third
countries. Brexit therefore affects all manufacturers that have motor vehicles approved in the
UK. It is not completely clear whether the effect
will emerge around the exit day, as the Commission has announced, or somewhat later when
type approvals can no longer be supervised or
updated by the UK authority. This means that the
type approvals cannot be used when motor vehicles are to be placed on the market after Brexit.
New approvals for existing types approved in the
UK cannot be applied for in other EU countries,
which leads to a catch-22 situation. According to
the Commission, work is underway to find a solution for existing type approvals.
The UK approval authority will also be unable
to issue new type approvals that are valid in the

93

EU. The UK can choose to approve EU type
approvals unilaterally. However, without a new
EU-UK agreement, motor vehicles that hold UK
approval will also need EU type approval.
Without a solution such as the one provided for
in the MRA with Switzerland, based on mutual
recognition of national legislation, or the MRA
with Japan where approval is based on international UN/ECE regulations, there is no possibility
of using UK type approvals in the EU in the
future. There may, however, be a good chance of
reaching a solution that involves mutual recognition since the requirements on the vehicles
themselves are the same when the UK leaves.
Nevertheless, any future developments must be
governed in an agreement.
One big, immediate problem associated with a
‘no-deal’ Brexit is customs duties. If the UK
applies the EU’s customs tariffs bound within the
WTO towards the EU, which the EU will do
towards the UK, it will mean customs duties up to
and over 10 per cent, and even up to 22 per cent
for some products. That is a high cost in a market
that is characterised by extreme competition.
Cars would be subject to 10 per cent customs duty
and chassis would be subject to customs duties
between 4.5 and 19 per cent. A free trade agreement with liberal rules of origin could reduce
these customs duties to zero. However, even with
liberal rules of origin, it would not be likely that all
products could avoid customs duties.

Iron, steel and metals
Exports to the UK supported 1,700 Swedish jobs
in the sectors of mineral extraction and base metals in 2014. Iron ore accounted for just over 2 per
cent and silver accounted for just under 2 per
cent of goods exports to the UK. In particular, the
UK is dependent on Swedish iron ore. 20 per cent
of the UK’s imports of iron ore come from Sweden. Sweden, for its part, is dependent on
imports of stainless steel from the UK. Some
kinds of stainless steel are almost 100 per cent
imported from the UK.
Metals are not subject to many technical rules,
which can be explained by the fact that they are
relatively simple products without any extensive
need for regulation. That mitigates the effects of
Brexit.
In 2016 the European Commission reintroduced a prior surveillance import licensing

94

regime to monitor the imports of certain iron and
steel products into the EU. This means that a
prior surveillance import document is needed to
import certain iron and steel products, i.e.
release them into free circulation. The licensing
requirement will be applicable to imports from to
the UK after Brexit. Such a requirement would
involve a new administrative burden for importing companies. The solution would be if the UK
and the EU enters into an agreement not to use
protective measures against each other. Such
license requirements are not imposed at present
on imports from the EEA, but they are imposed
on imports from Switzerland.
Many metal products are classified as “dualuse” products. These products may not be
exported from the EU, including the EEA, without a licence. An EEA solution for the UK would
have the least impact on trade, i.e. none at all. A
second option is to grant imports from the UK a
so-called general licence in accordance with
existing EU legislation. That is a unilateral measure that would preferably be followed by a corresponding measure on the UK’s part.
In view of the absence of technical rules for
metals, Brexit appears not to lead to any major
consequences for this sector. The fact that any
customs duties would mainly be relatively low –
zero rate duty for iron ore and silver – reinforces
that conclusion. However, we must add that
important issues for the steel industry such as
state aid and trade defence instruments have not
been analysed in this study and that “trade wars”
are common in the steel sector. Overall, there are
still risks for steel that should be analysed in
more detail.

Individual products of
particular interest to Sweden
Besides the broad sectors discussed above, we
have identified a number of specific products
where Sweden exports more to or imports more
from the UK than other EU Member States.
Firstly, this applies to certain specific types of
machinery and apparatus. 13 per cent of exports of
machinery and apparatus go to the UK but, more
specifically, 10 per cent of imports of compressors
and air pumps come from the UK as well as 20 per
cent of imports of gas turbine engines. 1 per cent
of exports to the UK consist of fork-lift trucks,
which makes it a specific Swedish export interest.

As far as exports are concerned, we also note two
completely different types of products, i.e. cider
and sanitary products. Just over 1 per cent of
Sweden’s exports of goods to the UK consist of
cider, which makes the UK the largest recipient
of Swedish cider in the world. Sanitary products
(primarily nappies) accounted for just under 1 per
cent of total exports of goods to the UK.

Fork-lift trucks and air pumps
The fork-lift trucks and air pumps that are of
interest to Sweden are all governed by the EU’s
Machinery Directive, Low Voltage Directive and
the Directive on Electromagnetic Compatibility
(EMC). A number of other more specialised
directives also affect some of these products.
These directives follow the New Approach
method and are fully harmonised within the EU
and the EEA. The MRA agreement with Switzerland also covers this legislation. These directives
follow a similar structure and the responsibility
of the manufacturers includes preparing technical documentation and drawing up an EU declaration of conformity. Regardless of what legislation is introduced by the UK through the
Withdrawal Bill, it will not affect the manufacturers’ and importers’ responsibilities within the EU.
After Brexit it will be unclear where a manufacturer has to be established in in order to fulfil the
legal obligations in UK national law on machinery, low voltage and EMC and what will be
required to show that the requirements have
been met. UK membership of the EEA would

mean harmonised rules and manufacturers
would also have known rules to comply with in
the future. Manufacturers’ access to notified
bodies is also dependent on whether the UK will
be subject to a function for uniform application
of the rules, such as the EFTA Court. Under the
existing solution with Switzerland, rules are
mutually recognised by the EU and Switzerland.
This may be considered to be an adequate solution since the rules are already the same in the
UK. However, such a solution must also be combined with a function to guarantee uniform application. In brief, it is difficult to see a solution that
does not disrupt trade unless the UK adopts EU
legislation and also undertakes to comply with
legal developments within the EU.
The reintroduction of customs duties will lead
to higher costs, for which reason a free trade
agreement with zero rate duty and liberal rules of
origin is desirable.

Nappies and sanitary products
In terms of regulations, the sanitary products of
interest can be divided into nappies for children
and similar sanitary products for adults. The
responsibility of the operator placing nappies
and sanitary products on the market is governed
in the General Product Safety Directive and the
Medical Devices Directive. Without an agreement with the EU, it is very difficult for the UK
hold EU manufacturers to account, and the General Product Safety Directive primarily governs
manufacturers’ responsibility for placing safe
products on the market.
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According to the Medical Devices Directive,
products must also be registered with a national
authority. A manufacturer in the UK cannot carry
out a registration under EU rules after Brexit. Nor
will the UK have access to the information on
medical devices that is registered with EU
authorities. Application of the Medical Devices
Directive in the UK after Brexit requires the
introduction of corresponding or harmonised
rules, such as within the EEA. The medical
devices that have been selected in this study –
sanitary products – are uncomplicated and are
not as exhaustively regulated as many other
products in the same field. Because the regulations contain strong control functions for
authorities, etc., anything else than harmonisation between the EU and the UK in the area of
medical devices does not appear to be possible.
Rules on manufacturers’ responsibility form
part of the agreement with Switzerland and of
the even closer cooperation within the EEA. This
is required in order for trade to be disrupted as
little as possible. It is desirable and possible to
improve market access for the products through
harmonised rules or mutual recognition.
The reintroduction of customs duties will have
a limited adverse effect on these products. The
goods should be included in a free trade agreement with liberal rules of origin.

Cider
The National Board of Trade has not identified
any UK definition of the term “cider” that is rele-
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vant to sales of cider and is therefore unable to
see any barrier to the product continuing to be
sold in the UK. Even after Brexit, it appears that
there is no need for an agreement in order for
exports of cider itself to continue.
When cider is sold, there are EU requirements
on the packaging in which it is sold, such as cans
and bottles. These are provisions on so called
food contact materials to prevent the spread of
dangerous substances in quantities that entail
risks to human health if transferred to food.
However, large parts of the current regulations
on food contact materials are not harmonised at
EU level. Because there is a partial lack of harmonised legislation on food contact materials, it is
possible for Member States to adopt national
provisions. After Brexit, mutual recognition that
makes trade possible will naturally not be the
same as on the internal market. Operators may
need to change their production and produce
special packaging in order to gain access to the
UK market. As for the obligations deriving from
the EU rules on food information, the responsibility will lie with an operator within the EU and
when the UK becomes a third country, that
responsibility will be redistributed.
In areas that are not fully harmonised within
the EU, such as food contact materials, it is not
possible to eliminate all trade barriers through an
agreement. The EU has no uniform solution with
which the UK could harmonise. Under the right
conditions, however, mutual recognition of the
content of the rules is possible. Such a solution
between the EEA countries and the EU means

that products originating in a State within the
EU or the EEA and that are legally placed on the
market in that State will be subject to mutual
recognition.
Cider is subject to rules on hygiene and additives that derive from food legislation that, after
Brexit, will become specific to the UK. This
means that, despite the fact that such legislation
must comply with the principles in the WTO SPS
agreement, there is a risk that it may gradually
deviate from EU rules.
Yeast drinks, such as cider, are subject to rules
in the EU’s harmonised food legislation. For
Swedish cider, the consequences of Brexit are
considered to consist of more administration
and time wasted as a consequence of the introduction of import controls on the UK side.
For drinks, as for other products subject to
food legislation, the starting point in any future
new agreement should be to preserve as far as
possible the principles applying within the EU in
order to avoid trade barriers.
Brexit means that a relatively high customs
duty is introduced for cider in the UK. The goods
should therefore be covered by zero rate duty
through a free trade agreement.

Gas turbine engines
Gas turbine engines may, depending on their use,
be governed by highly specific rules for which the
European Aviation Safety Agency (EASA) is
responsible, or as components in machinery as a
power source to for example an electric generator. As components in machinery, gas turbine
engines are regulated as machinery, see above
under fork-lifts and air pumps. The aviation rules
apply both to product requirements and requirements on the personnel and organisations work-

ing in the sector, and the ultimate aim of the rules
is to maintain aviation safety. After Brexit, the UK
will not be subject to the harmonised legislation
in the area of aviation safety. Since the EASA is a
community body, Brexit will also mean that the
UK will not participate in the agency’s activities.
This means, among other things, that there is no
obligation for the UK to recognise, for example,
type certificates that prove that the engines meet
EASA requirements and vice versa.
The engines are mainly imported to Sweden for
maintenance. The solution that involves the
highest level of integration is membership of
EASA, as is the case with the EEA countries,
though that requires the UK to fully harmonise
its legislation with EU legislation. There are also
solutions in the form of bilateral agreements
(BASA) between the EASA and third countries.
Finally, there is also the possibility of entering
into so-called working arrangements, which is the
least far-reaching solution but which means that
the engines can also be imported in future and
guarantees that EASA requirements are met.
Reintroduction of customs duties will lead to
higher costs. All goods should therefore be
included in a free trade agreement with liberal
rules of origin.
The National Board of Trade also proposes
that Council Regulation 1147/2002, the so-called
Airworthiness Regulation, be updated so that
zero rate duty can be granted in the case of
imports of parts, components and other goods
used in manufacturing, repair, maintenance,
reconstruction, modification or redesign of aircraft. The Regulation can make matters easier for
many companies that import these goods since
those companies do not need to take rules of
origin into consideration.
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